
DIS
MITT Nr-

1993

(

***** Medlemsblad för DIS-MITT - Redaktör: Lennart Lindqvist *****
------------------------------------------------------------------

ORDFöRANDEN HAR ORDET

Den regionala föreningen DIS-MITT hade sitt första ordinarie års
möte söndagen den 28 februari 1993. Styrelsen har därefter arhetal
med planering av den kommande verksamheten.

Det medlemsblad Du läser just nu har sints ut till samtliga med
lemmar i DIS inom X', Y och Z län. Jag hoppas att alla Ni också
skall bli medlemmar i DIS-MITT.

Föreningens målsättning är att samla och sprida information om
möjligheterna att utnyttja den moderna datatekniken som stöd för
varje enskild forskare. Föreningen har haft och kommer att ha
kursverksamhet i hantering av utrustning och program.

Föreningen skall också vara en naturlig kontaktyta som samlar upp
medlemmarnas önskemål och synpunkter och framföra dessa till t ex
programleverantörerna. Även information om program som utvecklats
av medlemmar skall kunna spridas genom föreningen.

Föreningens medlemsblad hoppas vi blir et~ naturligt forum för
medlemmarna att. använda för insändare och annonser som rör vnrt
ämnesområde.

Föreningen har ingen som helst ambition att konkurrera med etab
lerade genealogiska föreningar utan vill verka som samarbetspart
ner just inom det tekniska specialområdet datorteknik. Föreningen
ställer i mån av tid även upp med föredrag och demonstration om
datorns möjligheter.

Vi i styrelsen ser fram mot en växande verksamhet där Du som blir
medlem ir den viktigaste komponenten för att vi alla skall kunna
utnyttja den moderna tekniken så effektivt som möjligt i vår in
tressanta hobby, släktforskning.

Hilsningar
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Adress:
Postgiro:

styrelse

c/o Robert Hammarstedt, Guldvågen l, 860 20 NJURUNDA
620 1915-3 - Bankgiro: 5815-8148 - Org.nr 889201-9814

820 60 DELSBO

820 62 BJURAKER

831 00 öSTERSUND
utbildningsansvarig

865 32 ALNö

Bernth Lindfors Ordförande, teknikansvarig
Forellvägen 12 860 20 NJURUNDA

Arne Söderström Vice ordförande
Kyrkbyn 198 825 92 NJUTANGER

Robert Hammarstedt Sekreterare, föreningsadress
Guldvägen l 860 20 NJURUNDA

Göran Karis Kassör, medlemsregister
Granitvägen 6 853 57 SUNDSVALL

.In<:!mar Bergström Ledamot
Regementsgatan 9

Annika Lindqvist Ledamot,
Lejdarvägen 13

Gösta Olsson Ledamot
Sjömyra 2887

Lars Bruman Suppleant
Box 158 833 00 STRöMSUND

Lennart Lindqvist Suppleant, medlemsblad
Lejdarvägen 13 865 32 ALNö

Bernt Persson Suppleant
Box 1016

Revision

Jan Lilliesköld Revisor
Johannedalsv 3604 863 00 SUNDSBRUK

Kurt Pettersson Revisor
Bondevågen 15 856 53 SUNDSVALL

Helen Mattsson Revisorsuppleant
Maj 7347 860 20 NJURUNDA

Valberedning

060-31534

0650-70091

060-30228

060-118688

063-121978

060-558339
(

0653-12051

0670-10777

060-558339

0653-22028

060-536359

060-151502

060-32166

Reine Björkman Sammankallande
Angermanlandsg 10 G 891 35 öRNSKöLDSVIK 0660-18941

Monica Nilsson Ledamot
Ridvägen 21 857 52 SUNDSVALL 060-552110

Vakant * Ledamot från Z län
(* = Utses enl årsmötets beslut av styrelsen)

DIS-MITT-NYTT nr 1 1993 - Upplaga 200 ex

Synpunkter på och bidrag till medlemsbladet mottages tacksamt av
redaktören Lennart Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNö. Manus
stopp för nr 2-93 är 1 aug 1993.

VARENS PROGRAM

Lör-Sön 24-25/4
Veckoslutskurs i DISGEN i
Delsbo. Se sidan 4.

Sön 25/4
Folkdatabasen i Sundsvall.

2 Se sidan 4.

PR I KULTURMAGASINET

Annika och Lennart Lindqvist
deltog vid Forskarhelgen den
13-14 februari i Kulturmagasi
net i Sundsvall och passade då
på att göra reklam för DIS
MITT.
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FöRENINGEN DIS-MITT BILDAD

Vid ett möte den 15 november
1992 på KFUM i Sundsvall bilda
des den nya regional föreningen
DIS-MITT. Föreningen som har
XYZ-Iänen som sitt huvudsakliga
verksamhetsområde är öppen för
alla DIS-medlemmar.

Syftet med föreningen är att
inom verksamhetsområdet bevaka
.möjligheterna att utnyttja da
torhjälp för släktforskning och
sprida kunskap härom samt i öv
rigt stimulera datoranvändning
vid släktforskning.

Detta betyder att föreningen på
regionalplanet kommer att av
lasta föreningen DIS en del ar
bete och föra ut verksamheten
närmare DIS-medlemmarna. Det
bör också bli lättare för med
lemmarna att i grupp påverka
DIS i olika frågor.

Söndagen den 28 februari på
KFUM hade föreningen DIS-MITT
sitt första årsmöte med ett 35
tal närvarande. Ordförande var
Bernth Lindfors med Robert Ham
marstedt som sekreterare. Efter
förhandlingarna följde kaffe
och smörgås varvid styrelsen
passade på att konstituera sig.
Styrelsens sammansättning visas
på annan plats i detta nummer.

Efter fikat kunde deltagarna ta
del av följande: Robert Hammar
stedt visade bildbehandling med
dator, Annika Lindqvist visade
sökning i DISBYT-basen och Len
nart Lindqvist visade Sveriges
Släktforskarförteckning på mik
rokort. Både Annika och Lennart
kunde dessutom visa det hit
tills inlevererade materialet
till "Familjeregister för Me
delpad" på sina datorer.

Du, som inte redan är det, in
bjudes härmed att bli medlem i
DIS-MITT.

Du får möjlighet ta del av vårt
program bl a när det gäller:

* Kursverksamhet inom olika
delar av regionen

* Medlemsträffar på olika
orter

* Telefonsupport
* Regional DISBYT-bas
* Medlemsbladet DIS-MITT-NYTT

·Detta nr (nr 1 1993) av DIS
MITT-NYTT sänds ut som smakprov
till alla DIS-medlemmar i XYZ
distriktet. Vill du ha bladet
även i fortsättningen, gå då
med i DIS-MITT!

Kostnaden för 1993 är endast 30
kr. Använd bifogat inbetal
ningskort; För varje DIS-MITT
medlem kommer föreningen också
att få en viss del av de 80 kr
som betalts som medlemsavgift
till· DIS. Du som redan har be
talt 110 kr till DIS är redan
medlem i DIS-MITT.

Välko/!!lllen!

101 DIS I·X MITT

SLÄKTFORSKARDAGAR I LULEJl.

Sveriges Släktforskarförbunds
riksstämma kommer i år att hål
las i Luleå den 12-15 augusti.
DIS, som är ansluten till för
bundet, har rätt att sända max
imala antalet ombud för en med
lemsförening, dvs 5, till stäm
man. DIS-MITT:s ordförande
Bernth Lindfors är en av de 5
som DIS har utsett till ombud
vid stämman.
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KURSLEDARUTBILDNING

En av DIS-MITTs huvuduppgifter
är att medverka till lokal
kursverksamhet när det gäller
datoranvändning i samband med
släktforskning (främst DISGEN
på PC, DISGEN på MAC samt
HOLGER) .

Eftersom föreningens verksam
hetsområde geografiskt är rätt
stort kommer det att krävas att
medlemmar på vissa orter ute i
regionen ställer upp som kurs
ledare. Kanske finns det per
soner som redan nu leder eller
har lett sådana kurser. Kanske
finns det också andra intresse
rade som skulle kunna tänka sig
att leda sådana kurser. En viss
erfarenhet av data är önskvärd,
helst också någon erfarenhet av
aktuellt program.

DIS-MITT planerar att redan i
höst genomföra en kursledarut
bildning. Hör av dig till Anni~

ka Lindqvist, tel 060-558339,
och berätta om dig själv och
vad du gör eller kan göra i
sammanhanget.

FOLKDATABASEN

Hur ser ett dataprogram ut som
duger att användas till mer än
släkt- och hembygdsforskning?

Vilka uppgifter skulle du vilja
ha med? Hur vill du att det ska
se ut? Vad har du för synpunk
ter? Kom till Röda Rummet,
KFUM, Kyrkogatan 29 i Sunds
vall, den 25 april kl 14.00 och
diskutera!

Vi har bjudit in Maud Wedin och
Lars Brolen, som arbetar med
projektet FOLKDATABASEN, för
att de ska få berätta hur det
är tänkt att den' ska fungera.
Fika serveras till självkost
nadspris.

Arrangörer: MGF och DIS-MITT

PROBLEM?

Har du frågor om eller problem
med DISGEN? Kontakta någon i
DIS-MITT:s styrelse, så kanske
vi kan ge råd. Teknikansvarig

4 är ordföranden Bernth Lindfors.

SLÄKTEN PA DATA

Bernth Lindfors och Annika
Lindqvist, båda i var styrelse,
ledde i höstas i Midälva Genea
logiska Förenings regi DISGEN
cirkeln SLÄKTEN PA DATA över 10
onsdagskvällar med 13 deltaga
re. Vid cirkelns slut gjordes
en enkät som sedan skickades
till DIS. Bland synpunkterna
märktes önskemål om någon form
av fortsättning. Deltagarna
kommer att kontaktas om detta.

DISGEN-KURS I DELSBO

En veckoslutskurs för DISGEN
användare planeras i Delsbo
lördag-söndag den 24-25 april.
Den som så önskar kan använda
sin egen datautrustning. Kurs
ledare blir Annika Lindqvist,
Alnö. Beräknad kursavgift c:a
200 kr. För övriga upplysningar
och anmälan kontakta Gösta Ols
son, Delsbo, tel 0653-12051.

KURSER PA ANDRA ORTER

Vi planerar även en DISGEN-kurs
i höst, men vi vill ha in öns
kemål om var den skall gå.
Finns det önskemål om andra
kurser och orter, lämna förslag
till Annika Lindqvist, tel 060
558339.



REDAKTöREN HAR ORDET

Du håller nu i din hand DIS
MITT-NYTT nr 1 1993, i all sin
enkelhet det första trevande
försöket till ett medlemsblad
för medlemmar i DIS-MITT.

Tanken med ett medlemsblad är
bland annat att skapa kontakt
mellan medlemmarna även om av
stånden geografiskt kan vara
stora samt att sprida kunskap
om föreningens verksamhet, dvs
att berätta om vad som är på
gång eller'vad som har hänt.

Andra syften kan vara att spri
da annan information och kun
skaper som berör medlemmarnas
intressen, i vårt fall datorer,
dataprogram och släktforskning.
Man kan också ha en frågespalt,
ta in efterlysningar, medlems
presentationer, m m.

Det finns säkert många synpunk
ter på vad som bör vara med i
ett medlemsblad, ja det kanske
också finns synpunkter på bla
dets namn. Därför, om vi gemen~

samt hjälps åt med att utforma
vårt blad finns chansen att
resultatet blir bra.

Vi uppmanar därför alla medlem
mar att inkomma med synpunkter
på vad medlemsbladet skall in
nehålla. Även färdiga manu
skript mottages tacksamt. Allt
sådant sändes direkt till re
daktören, Lennart Lindqvist,
Lejdarvägen13, 865 32 ALNö.

OBS! Manusstopp för nästa num
mer är 1 augusti 1993!

Red

DU ÄR VÄL MED I DISBYT?!

Vad är det då? Jo, det är en
möjlighet att få reda på vilka
andra forskare som eventuellt
arbetar med samma släkter ochj
eller samma orter som du.

Använder du DISGEN så skapar du
en registerutdragsfil enligt
anvisningarna i manualen. Har
du annat släktforskarprogram så
skapar du en GEDCOM-fil. Filen
skickas sedan in för vidare
bearbetning.

Efter sökning i den stora DIS
BYT-basen får du sedan ett ut
drag med namn och adress till
andra forskare som har gemen
samma "träffpunkter" med dig.
Det är nu fler än 130 forskare
som skickat in sina uppgifter
till DISBYT och antalet indi
vider är c:a 225.000.

Vill du vara med så skicka en
diskett med ditt registerutdrag
till mig som är DISBYT-ombud i
DIS-MITT. Har du frågor så kon
takta mig gärna först.

Annika Lindqvist, Lejdarv 13,
865 32 ALNö. Tel 060-558339.

SVERIGES
SLÄKTFORSKARFöRTECKNING

Tanken med släktforskarförteck
ningar är att lättare kunna
skapa kontakter mell~n 'forskare
med gemensamma slä~ter, bygder
eller specialintressen.
Eftersom förteckningarna också
bytes mellan olika föreningar
blir kontaktytan större än en
bart inom den egna föreningen.

Genom datateknikens hjälp finns
nu dessutom möjlighet att skapa
en rikstäckande släktforskar
förteckning på ett rationellt
sätt. Föreningen DIS har tagit
fram dataprogrammet DISFOR för
detta ändamål.

Tanken är att Sveriges Släkt
forskarförbund en gång om året
skall kunna publicera "Sveriges
Släktforskarförteckning" på
mikrokort. Denna skall vara en
sammanställning av de lokala
förteckningarna som tages fram.

1992 utkom en testutgåva av
denna riksomfattande förteck
ning. DIS-MITT har en omgång
dessa kort och de visades vid
'forskarhelgen på Kul turmagasi
net i Sundsvall den 14-15 feb
ruari i år. 1993 beräknas förs-
ta ordinarie utgåvan av riks
förteckningen komma ut.

IC!I DIS I",l" MITT
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DIS
MITT N:r- 2.
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••••• Medlemsblad för DIS-MITT - Redaktör: Lennart Lindqvist •••• •

ORDFöRANDEN HAR ORDET

Välkommen tillbaka efter semester och sommarledighet. Sommarens
väder har varit av varierande slag, ibland strålande men oftast
strilande. Det sämre vädret kanske har lockat till litet extra
släktforskningsarbete och kanske arbete med persondatorn.

Höstverksamheten startar nu upp med stormsteg och föreningen sat
sar på olika aktiviteter som Du kan läsa om i bladet . Jag hoppas
att något skall passa just Dig. Det kanske finns ytterligare öns
kemål och jag hoppas att varje medlem hör a v sig till oss i sty
relsen med tips och förslag.

Föreningen DIS-MITT omfattar X, Y och Z län och har för närvarande
sitt säte i Sundsvall. För a tt kunna uppfylla vår målsättning för
detta geografiska område , krävs att det finns representanter för
de olika områdena . Vi i styrelsen önskar därför att det blir en
bra fördelning på representanter från de tre länen. Till kommande
årsmöte och val hoppas vi på aktivt deltagande från våra medlemmar
och att det finns förslag till styrelsemedlemmar från de tre lä
nen.

Föredelen med en förening med regional verksamhet anser jag vara
att medlemmarna kan ta kontakt med varandra, mötas och resonera om
gemensamma problem. Speciellt är detta möj ligt inom släktforskar
området, eftersom en stor del av forna tiders flyttningar skedde
inom närområden . Det har visat sig att personer, som kanske för
svinner ur kyrkoböckerna i en församling, dyker upp i en närlig
gande församling utan a tt några noteringar om flyttning gjorts.
Har man då kunskap om eller kontakter med närområdets släktfors
kare kan många svåra problem lösas.

Jag ser fram emot en aktiv och givande släktforskarhöst, där per
sondatorn, med ett effektivt släktforskarprogram , ger det stöd f ör
dokumentation och utskrift som varje släktforskare behöver.

Föreningen DIS-MITT vill hjälpa sina medlemmar till att få ut det
bästa av tekniken och skapa ännu bättre förutsättning för släkt
forskningen, vår gemensamma hobby .



KUSE-TRÄFFEN

Helgen den 3-4 juli hade Släkt
föreningen Kuse-ättlingar stor
släktträff i Indal. På lördagen
samlades man trots det dåliga
vädret till kaffe med dopp och
samvaro vid hembygdsgården samt
släktmiddag i logen med under
hållning av bl a släktens och
bygdens egen trubadur Lars-Ake
Melin.

Föreningens grundare Märtil
Sidborn hade enskilda samtal
med vissa av medlemmarna för
att kunna komplettera släktre
gistret, som förs med hjälp av
släktforskarprogrammet DISGEN.
Trots detta goda hjälpmedel,
var det man som deltagare
främst saknade någon form av
översikt, som visade hur alla
närvarande var släkt med var
andra.

På söndagen gjordes en utflykt
i strålande väder till Gudmund
tjärn där Jona Jonsson på sitt
medryckande sätt berättade om
gårdens historia.

DIS-MITTs styrelse 1993:

FöRENINGSSAMARBETE

DIS-MITT siktar på ett gott
samarbete med de lokala släkt
forskarföreningarna i XYZ-områ
det.

DIS-MITT erbjuder sig därför
att hos föreningarna vid någon
sammankomst berätta om dator
hjälp vid släktforskning, de
monstrera DISGEN samt informera
om föreningen DIS-MITT.

Om intresse finns, kontakta vår
ordförande Bernth Lindfors, tel
060-31534.

PROBLEM?

Har du frågor om eller problem
med DISGEN? Kontakta någon i
DIS-MITT:s styrelse, så kanske
vi kan ge råd: Teknikansvarig
är ordföranden Bernth Lindfors.
Du kan också besöka någon av
våra drop-in-rådgivningar sista
tisdagen varje månad, se vidare
under "Höstens program".

Bemth Lindrars
ArneSöderström
Robert Hammarstedt
Göran Karls
Ingmar Bergström
Annika Lindqvist
Gösta Olsson

Lars Bruman
Lennart Lindqvist
Berrit Persson

Föreningsadresser:

Ordförande, teknikansvarig
Viceordförande
Sekreterere,föreningsadress
Kassör, medlemsregister
Ledamot
Ledamot, utbildningsansvang
Ledamot

Suppleant
Supp!, medl.blad,inte-ansvarig
Suppleant

Forellvägen 12
Kyrkbyn 198
Guldvägen l
Granitvägen 6
Regementsgatan 9
Lejdarvägen13
Sjömyra 2887

Box 158
Lejdarvägen 13
Svågavägen23

86020 NJURUNDA
82592 NJUTANGER
86020 NJURUNDA
853 57 SUNDSYALL
83100 ÖSTERSUND
86532 ALNÖ
82060 DELSBO

833 00 STRÖMSUND
86532ALNÖ
820 62 BJURÅKER

Tel 060-31534
Tel 0650-70091
Tel 060-30228
Tel 060-118688
Tel 063-121978
Tel 060-558339
Tel 0653-12051

Tel 0670-10777
Tel 060-558339
Tel 0653-22028

Föreningen DIS-MITT, clo Robert Hammarstedt, Guldvägen 1, 860 20 NJURUNDA
Postgiro: 620 1915-3 - Bankgiro: 5815-8148 - Org.nr 889201-9814

DIS-MITT-NYTT, clo Lennart Lindqvist, Lejdarvägen 13, 86532 ALNÖ

DIS-MITT-NYTT ~~ 2 1993 Upplaga 200 ex

2

DIS-MITT-NYTT sänds till alla våra medlemmar samt till släktfors
karföreningar, arkiv och kommunbibliotek i XYZ-Iänen.

Synpunkter på och bidrag till medlemsbladet mottages tacksamt av
redaktören Lennart Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNö.

Manusstopp för nästa nr är 1 jan 1994!!!



KURSUPPFöLJNING

Onsdagen den 31 mars 1993 sam
lades deltagarna från DISGEN
kursen hösten 1992 för att be
rätta om sina erfarenheter ef
ter kursen.

Kursdeltagarna hade arbetat med
sin FC och DISGEN-programmet i
olika omfattning. Några hade
börjat med sitt eget släkt
forskningsmaterial direkt efter
kursen medan andra av olika
skäl ej kommit igång ännu.

ens om att felkällorna är många
och att det är varje släktfors
kares ansvar, att kritiskt
granska information, som man ej
själv läst i originalhandling
ar.

Sammanfattningsvis konstatera
des att en sådan här samman
komst är värdefull och att del
tagarna önskar att möjligheten
till uppföljningskurs ges.

Bernth Lindfors

Första erfarenheten kan uttryc
kas så, att för att få fullt
utbyte av FC och program, måste
man arbeta med utrustningen för
att hålla kunskapen vid liv.

En annan erfarenhet är, att man
stöter på praktiska problem som
så väl instruktionsbok som
kurs/kursledare ej beskrivit.
Då är det bra att ha möjlighet
att kontakta annan kursdelta
gare eller någon från DIS-MITT.

DISGEN-KURSEN I DELSBO

Veckoslutet den 24-25 april
samlades 3 damer och 3 herrar
till den första DISGEN-kursen
för X-län, som DIS-MITT arran
gerade i Forngården Delsbo.

Det visade sig att kursdelta
garna hade olika kunskaper i
DISGEN.

En intressant fråga som disku
terades var: Hur sammanställer
och presenterar man sitt släkt
forskarmaterial, så att andra
kan ta del av det på ett lätt
fattligt och intresseväckande
sätt. En fortsättning av den
debatten önskades.

Alla hade tillgång till datorer
i hemmet, en del hade nästan
hela släkten inlagd. Någon hade
scanner, så släktens kort fanns
i datorn.

Kursledare var Bernth Lindfors
och Annika Lindqvist, Sunds
vall.

Avslutningsvis togs frågan om
"kvalitet i släktforskning"
upp. Vad är kvalitet? Vem kan
garantera att redovisat mate
rial är korrekt? Hur kontrol
leras andras redovisningar in
nan man tar in det i sitt eget
material? Frågorna är många och
någon riktig belysning har väl
ännu inte redovisats.

Tack alla kurskamrater samt
kurs ledningen för en mycket
lärorik och trevlig kurs.

Vi ses väl i Delsbo i september
på fortsättningskursen.

Njutanger och Delsbo i maj 1993

Men gruppen var tämligen över- Arne Söderström Gösta Olsson
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FOLKDATABASEN

Söndagen den 25 april berättade
Maud Wedin och Lars Brolen om
Folkdatabasen för ett 25-tal
intresserade åhörare som sam
lats i Röda Rummet på KFUM. Un
dertecknad hälsade välkommen
och gav ordet till Lars Brolen,
som berättade litet om bakgrun
den till databasen.

Det hela började med att finn
bygds forskaren, m m, Maud Wedin
behövde ett lämpligt program
för att registrera sina forsk
ningsresultat. De rena släkt
forskarprogrammen typ DISGEN
och HOLGER räcker ej till för
att registrera alla de typer av
data som krävs vid hennes
forskning, vilken omfattar både
släkt-, hembygds-, folklivs
och ortsnamnsforskning och myc
ket annat.

Lars gjorde då ett program åt
Maud, som hon blev rätt så nöjd
med. Hon föreslog att man skul
le utnyttja programmet till att
bygga upp en "Folkdatabas" för
hela Medelpad. Namnet kommer av
ett projekt kallat "Folkforsk
ningsprojektet".

Programmet gjordes först med
"dBase", ett så kallat rela
tionsdatabasprogram. Senare har
man övergått till ett liknade
program kallat "SuperBase".

Ett tag förelåg vissa finansie
ringsproblem för projektet, men
med hjälp av Rolf Näslund, man
nen bakom BEDA-projektet, lyc
kades man ordna upp detta med
länsstyrelsen, så att man kunde
arbeta vidare.

Med programmet skall bland
annat kunna registreras:

, Register över födda, vigda
och döda

, Vigselregister
, Helge Nybergs familjeregister
, Fastigheter
, Bynamn ur bomärkesboken
, Sockenbeskrivningar
* Digitala bykartor från

lantmäteriverket
* Bilder
, Föremål t ex på museer

Allt registreras med människan,
individen, som utgångspunkt,
men det går naturligtvis att
vända och vrida på. T ex kan
man få fram vilka som bodde i
en viss by, vilka båtsmän som
fanns, vilka epidemier som
härjat, etc.

Lars visade därefter på skärmen
något av det man hittills re
gistrerat, bl a födelseregister
och sockenbeskrivningar regist
rerade av MGF:s grundare Karl
Ivar Lundqvist.

Efter kaffet tog Maud Wedin vid
och berättade mer om själva re
gisteringen i samband med att
hon visade uppgifter från ett
vigselregister.

Flera olika uppgifter om samma
sak är möjligt att mata in om t
ex om uppgift står mot uppgift.
Dessa skiljs då åt genom att
källan och registratorns namn
alltid anges. Programmet ger
även möjlighet till lösenord,
som medger att vissa kan få
lägga till parallelluppgifter
medan andra bara får läsa.

Registreringsprogramfilen, som
är ett verktyg för instituti
oner, föreningar, forskargrup
per och enskilda forskare, vi
sas upp i sin första version
sommaren 1993. Programfilen är
tänkt att kunna köpas för max
1.000 kr. Data skall sedan kun
na köras över till en eller
flera större databaser (ansva
riga för dessa kommer att krä
vas). Relationsdatabasprogram
met i sig kostar ca 12.000
13.000 kr.

När första versionen kommit
beslutar Länsstyrelsen om man
skall stödja projektet ytter
ligare.

Man betonade också att man gär
na ville ha tips på vilka typer
av uppgifter som vi andra fors
kare vill ha med. Eftersom man
byggt upp programmet med Super
Base är det lätt att bygga på
med ytterligare inmatningsfält.

Undertecknad tackade Lars
Brolen och Maud Wedin för en
intressant inblick i projektet



Folkdatabasen, som rätt hante
rad uppenbarligen kan bli en
verklig kunskapskälla för fol
ket.

Träffen var ett samarrangemang
av föreningarna Midälva Genea
logiska Förening och DIS-MITT.

SLÄKTFORSKARDAGAR I LULEA

Fredag-Söndag den 13-15 augusti
anordnades Släktforskardagar i
Luleå i samband med Sveriges
Släktforskarförbunds riksstäm
ma.

Under släktforskardagarna, som
nu hunnit bli en tradition,
träffas mängder av släktforska
re från hela landet, lyssnar på
föredrag, tittar på utställ
ningarna, äter och dricker
gott, dansar och utbyter erfa
renheter.

Värdföreningen Lulebygdens
Forskarförening hade ordnat ett
massivt föredragsprogram med
parallella föredrag under hela
lördagen och söndagen. Under
tecknad, som var utställare för
Midälva GF, hade dock inte
tillfälle att bevista något av
föredragen, men många av dem
lockade massor av åhörare.

Som vanligt hade en stor mängd
utställare ställt upp. Där var,
förutom Sveriges Släktforskar
förbund och Föreningen DIS även
lokala släktforskarföreningar,
arkiv och andra institutioner,
olika företag som bl a sålde
släktforskarprogram, böcker,
hemslöjd, m m.

Föreningar från vårt distrikt
var nästa års värdförening No
laskogs Forskarförening (örn
sköldsvik), Adalens Släktfors
karförening (Kramfors), Härnö
sands Släktforskarförening och
Midälva Genealogiska Förening
(Sundsvall).

DIS-MITT hade ingen egen monter
men både hos XYZ-föreningarna
och hos DIS återfanns några av
våra medlemmar. DIS-MITTs nya
informationsblad fanns också på
plats.

I var och varannan monter sågs
minst en dator och en hel del
olika släktforskarprogram vi
sades upp.

Där fanns förstås de etablerade
programmen DISGEN (fanns både
hos DIS och MGF) och HOLGER med
sin nya version 4.0 (hos Släkt
forskarnas Hus) men även de
yngre programmen ANDATA och AN
ARKIV (båda hos företaget Data
genealogen).

Nya för året var AN-SVAR och
GENEALOG, det senare verkar
vara en korsning mellan HOLGER
och DISGEN och såg rätt lovande
ut (programmet var dock ej helt
färdigt).

Mormonkyrkans internationellt
använda program PAF fanns i
deras monter även om man inte
framhöll detta särskilt mycket.
I stället erbjöd man besökarna
sökning på CD-skivor med deras
släktsöksystem FAMILY SEARCH,
som består av fem databaser, av
vilka en, kallad Social Secu
rity Death Index, omfattar 39,5
milj avlidna i USA under tiden
1962-1988. En annan bas, IGI,
innehåller namn på avlidna över
hela världen, som behandlats i
mormonkyrkans tempelarbete.

Vi hoppas få återkomma till
några av släktforskarprogrammen
vid något annat tillfälle.

Hos Demografiska Databasen i
Jörn kunde man koppla upp sig
mot basen och ställa frågor om
vissa begränsade befolkningsom
råden, bl a Sundsvalls- och
Linköpingsregionerna samt ett
antal enstaka församlingar
spridda över landet.

Företaget Paritet sålde CD
skivor med Skellefteå lfs kyr
koböcker 1720-1900, som fram
ställts med hjälp av data ur
Demografiska Databasen. Man
aviserade också en kommande
skiva med Sundsvallsregionen.

PLF i Oskarshamn erbjöd sökning
i en databas omfattande 1,5
milj poster med FVD i 115 för
samlingar i Kalmar län och
grannlänen.
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Även en del av besökarna på ut
ställningen bar på små port
följdatorer, vilka mer och mer
verkar ersätta anteckningsbloc
ken bland forskarna.

På lördag kväll anordnades ban
kett med norrländska läckerhe
ter samt dans. Det hela inled
des med en uppskattad dräktka
valkad.

Arets förläggning till fredag
lördag (och söndag morgon) mot
brukliga lördag-söndag verkade
tyvärr medföra stort publik
bortfall första utställnings
dagen. utställningshallens läge
utanför staden kunde knappast
heller locka några tillfällig
hetsbesökare från staden att
droppa in.

Det som framförallt störde var
dock de höga utställarkostna
derna. Efter att ha betalt en
saftig utställaravgift om 1000
kr tillkom avgifter för bord,
stolar, eluttag, ja vad man än
behövde. Detta berodde natur
ligtvis på att man anlitat en
kommersiell utställningshall i
stället för som tidigare i t ex
skolor och liknande.

Tyvärr kommer nog mången ideell
förening, och definitivt alla
enskilda forskare att dra sig
för att ställa ut under sådana
förutsättningar. Och därmed
kommer utställningarna, som ju
är samlingspunk·ten under Släkt
forskardagarna, snart att dö
ut.

Alltså, kommande värdföreningar
och Sveriges Släktforskarför
bund: Detta måste vi se upp
med!

Lennart Lindqvist

GEDCOM - NYCKELN TILL
EFFEKTIVARE SLÄKTFORSKNING

Som släktforskare och datoran
vändare idag har du säkert hört
talas om begreppet GEDCOM en
eller annan gång. Långt ifrån
alla har dock riktigt klart för
sig vad GEDCOM egentligen är. I
hopp om att kunna råda bot på
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detta har jag knåpat ihop denna
artikel för att ge lite bak
grund och lite framtidsvision
men framför allt för att visa
hur GEDCOM kan hjälpa dig att
göra din forskning effektivare
och roligare.

En kort bakgrund:

Som du säkert redan känner
till, lägger Jesu Kristi Kyrka
av Sista Dagars Heliga (mormo
nerna) ner enorma resurser på
att filma och på annat sätt
samla in och bevara släkthisto
riska uppteckningar. Kyrkan gör
detta för att hjälpa medlemmar
na att uppfylla ett av sina
grundläggande religiösa ansvar
- nämligen att söka efter sina
förfäder för att lära känna
dem, lära av dem och för att
genom vissa heliga förordningar
ge dem möjlighet att leva till
sammans för evigt som familjer.

Allt eftersom en medlem i kyr
kan kartlägger sin släkt, sän
der han också in uppgifterna
till kyrkan så att förordnings
arbetet kan utföras.

Redan tidigt stod det klart för
kyrkans släktforskningsavdel
ning i Salt Lake City att allt
detta forskande skulle komma
att generera stora mängder
släktdata som måste registre
ras, transporteras, bearbetas
och arkiveras. För att kunna
hantera detta såg man behovet
aven standard och så småningom
föddes GEDCOM.

Vad är då GEDCOM?

GEDCOM är en förkortning av GE
nealogical Data COMmunication,
och en vanlig missuppfattning
är att GEDCOM är ett datapro
gram - men så är alltså inte
fallet, utan GEDCOM är helt en
kelt en standard för registre
ring, överföring, bearbetning
och arkivering av släktdata.
Observera alltså att den är
utvecklad enkom för att kunna
hantera data som har släkthis
torisk anknytning - andra typer
av data omfattas inte av GED
COM-standarden. (För den som är



datatekniskt insatt kan jag här
också nämna att GEDCOM är skri
ven så att den skall passa in i
skikt nr 7 i OSI-modellen).

Så här fungerar GEDCOM:

Standarden bygger på ett antal
"etiketter" eller TAGS som ame
rikanerna kallar det. Idag
finns ca 600 st men antalet ut
ökas forlöpande om behov finns
av nya etiketter. Exempel på e
tiketter är NAMN, KöN, FöDELSE
DATUM, MAN, HUSTRU O.s.v.

Den som t.ex. skriver ett pro
gram för att kunna överföra da
ta till någon annan använder
sig av dessa etiketter enligt
ett speciellt system för att
"märka upp" varje enskild del
av de släktdata som skall skic
kas och den som skriver program
för att ta emot data läser eti
ketterna och kan så placera in
mottagna data på rätt ställe i
sin databas.

På grund av denna "etikette
ring" av datadelarna kan över
föring av data ske mellan helt
olika typer av släktforsknings
program eller andra databaser.

Vidare är GEDCOM-filerna text
baserade vilket också innebär
att det är lätt att flytta dem
mellan olika datormiljöer t.ex.
MS-DOS, OS/2, Macintosh eller
UNIX.

Nog skrivet om tekniska saker 
nu kommer vi till väsentlighe
ter för dig som forskare:

Effektivisera din forskning med
hjälp av GEDCOM!

Som bekant är vi alla släkt med
varandra. Dvs vi har samma för
fäder. Trots att vi vet detta
sitter vi ofta och forskar på
linjer som många andra redan
har kartlagt. Visst är det ro
ligt, men det kostar också tid
och pengar som skulle kunna an
vändas till att fördjupa forsk
ningen på andra områden. Här
kommer GEDCOM in i bilden - om

vi finner att någon annan redan
forskat på samma linje kan vi
med hjälp av GEDCOM-filer
snabbt och enkelt dela med oss
av våra uppteckningar till var
andra och på så vis få mer kom
pletta databaser.

Hur kan vi då veta om någon an
nan redan forskat på samma lin
je? Jo, i och med GEDCOM-stan
darden har vägarna öppnats för
detta. Ett sätt är ju DIS-BYT
dit man kan sända en GEDCOM-fil
och få sina data jämförda med
dom som redan finns. Ett annat
sätt är att söka i IGI (Inter
national Genealogical Index)
som idag innehåller ca 118
miljoner namn från hela värl
den. Hittar man något av in
tresse, stoppar man i en dis
ke·tt och får en GEDCOM-fi l med
sig hem.

Ett tredje sätt som jag vill
puffa lite extra för är Ancest
ral File som är en gigantisk
släktdatabas dit man kan skicka
GEDCOM-filer med sina data.
Dessa data läggs då in i da·ta
basen tillsammans med namnet på
den som skickat in dem. Jämfö
relser och ihoplänkningar sker
också, och med lämpliga inter
valler distribueras hela data
basen ut på CD-ROM till alla
som har Family Search systemet
(i sverige finns det f.n. på 12
orter varav Sundsvall är en).
På dessa platser kan man söka i
databasen och om man hittar nå
got av intresse är det bara att
stoppa i en diskett och ta med
sig en GEDCOM-fil hem till sin
egen databas. Ancestral file
innehåller i dag ca 8 miljoner
namn och växer snabbt. Kyrkans
ambition är att detta skall bli
en databas över hela mänsklig
heten - alla bidrag är således
varmt välkommna!

Du som har frågor och vill ha
mer information om något av det
ovanstående är mycket välkommen
att ringa till mig på telefon
060-5016~5.

John Birberg
Släktforskningscentret i
Sundsvall
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BöCKER KöPES

Jag önskar köpa följande
böcker:

* Svenska män och kvinnor, del
2, 8, 9 och 10. Jag betalar
75 kr/st för dem.

* Lotten Dahlgren: Norrländska
s läktprofi l er.

Gunvor Hallberg
Lingonvägen 43
613 37 OXELöSUND
Tel 0155-31877

EFTERLYSNINGAR

l) Pehr Pehrsson, f 1795 i Klo
van, Bjuråker (X), g 1822 m
Anna Jonsdotter, f 1798 i
Brännås, Bjuråker.

Barn: Cherstin f 1824, Anna f
1829 o Pehr f 1831, alla i
Klovan. Pehr Pehrssons föräld
rar var Pehr Eriksson, f 1764 i
Klovan, d 1805 i Bjuråker o
Cherstin Ersdotter, f 1763 i
Avholm, Bjuråker, d 1825 i
Bjuråker.

Pehr Pehrsson flyttade 1837
till Torp (Y). Har någon träf
fat på honom i sin forskning?

2) Anders Andersson Hjälte, f
1783 i Norrberg, Bjuråker (X),
g m Brita Ersdotter, f 1783 i
Stråsjö, Bjuråker.

Barn: Cherstin f 1811, Karin f
1817, Anders f 1821 o Erik f
1824, alla i Norrberg, Bjur
åker. Anders Andersson Hjältes
föräldrar var Anders Thomasson,
f 1752 i Trossnarv, d i feber
1790 i Porjo sn, Finland o
Cherstin Pehrsdotter, f 1743 i
Tjärna, Bjuråker, d av ålderdom
1820 i Bjuråker.

Anders Andersson Hjälte
flyttade 1826 till Torp (Y).
Har någon träffat på honom i
sin forskning?

Gösta Olsson
Sjömyra 2887
820 60 DELSBO
Tel 0653-12051.

DU ÄR VÄL MED I DISBYT?l

Vad är det då? Jo, det är en
möjlighet att få reda på vilka
andra forskare som eventuellt
arbetar med samma släkter och/
eller samma orter som du.

Använder du DrSGEN så skapar du
en registerutdragsfil enligt
anvisningarna i manualen. Har
du annat släktforskarprogram så
skapar du en GEDCOM-fil. Filen
skickas sedan in för vidare
bearbetning.

Efter sökning i den stora DIS
BYT-basen får du sedan ett ut
drag med namn och adress till
andra forskare som har gemen
samma "träffpunkter" med dig.
Det är nu fler än 130 forskare
som skickat in sina uppgifter
till DISBYT och antalet indi
vider är c:a 225.000.

Vill du vara med så skicka en
diskett med ditt registerutdrag
till mig som är DISBYT-ombud i
DIS-MITT. Har du frågor så kon
takta mig gärna först.

Annika Lindqvist, Lejdarv 13,
865 32 ALNö. Tel 060-558339.

KURSER PÄ ANDRA ORTER

Som framgår av höstens program
ligger tyngdpunkten av kurs
verksamheten, åtminstone än så
länge, i Sundsvall. Detta vill
vi gradvis förändra, så att så
många som möjligt inom XYZ-re
gionen skall ha nära till
datakurser för släktforskare.

Vi vill därför ha in önskemål
om sådana kurser på andra orter
och även tips på lokala kursle
dare. DIS-MITT anordnar i höst
kursledarutbildning, se vidare
under "Höstens program.

Kanske anordnas också redan
sådana datakurser för släkt
forskare, på andra håll i regi
onen, som borde annonseras i
DIS-MITT-NYTT. Lämna önskemål
och tips före manus stoppet till
Annika Lindqvist, 060-558339.
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DIS-MITTs

verksamhetsområde utgör 89.819
km' eller 21,8% av Sveriges
areal med endast 8,3 % av
landets invånare.
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MEDLEMSFöRTECKNING

Med detta nummer av medlems
bladet följer en förteckning
över våra medlemmar per den 93
08-19, dvs de som då hunnit be
tala in medlemsavgiften. Med
lemsantalet var då 88 st. De
som blivit medlemmar efter det
ta datum kommer att redovisas i
kommande nummer av medlemsbla
det.

HöSTENS PROGRAM

Lör-Sön 25-26/9:
UPPFöLJNINGSKURS I DISGEN i
Delsbo. De som deltog i kursen
den 24-25 april kommer att
kontaktas.

Tis 28/9 kl 17.30-20.00:
DROP-IN-RÄDGIVNING för DISGEN
användare. Annika Lindqvist
träffas i Forskarhörnan vid
Medelpadsarkiv, Sundsvall.
OBSl Du måste vara där före kl
19.00, då Kulturmagasinet
stänger!

Lör-Sön 2-3/10:
KURSLEDARUTBILDNING I DISGEN
i Sundsvall.
Anmälan senast den 20/9 till
Annika Lindqvist, 060-558339.

Torsdagar vecka 40-44:
5-lektioners DOS-KURS i Sunds
vall FöR NYBöRJARE inklusive
"prov-smakning" av några
släktforskarprogram.
Anmälan senast den 20/9 till
Annika Lindqvist, 060-558339.
OBS! BEGRÄNSAT PLATSANTAL
- ANMÄL DIG I GOD TID!

Tis 26/10 kl 17.30-20.00:
DROP-IN-RÄDGIVNING för DISGEN
användare. Robert Hammarstedt
träffas i Forskarhörnan vid
Medelpadsarkiv, Sundsvall.
OBS! Du måste vara där före kl
19.00, då Kulturmagasinet
stänger!

Torsdagar v 45-49 samt v 02-06:
lO-lektioners DISGEN-KURS i
Sundsvall FöR DOS-KUNNIGA.
Anmälan senast den 20/10 till
Annika Lindqvist, 060-558339.
OBS! BEGRÄNSAT PLATSANTAL -
- ANMÄL DIG I GOD TID!

Sön 21/11 kl 13.00 på KFUM,
Kyrkogatan 29 i Sundsvall:
Medlemsmöte med vår ordförande
Bernth Lindfors, som talar om
FORSKNINGSKVALITET OCH REDO
VISNING AV FORSKNINGSRESULTAT.
Bernth kommer även att rappor
tera från DIS' årsmöte. Dato
rer med bl a DISGEN och DISBYT
kommer att finnas på plats,
Robert Hammarstedt visar in
scanning av bilder på PC, m m.
Fika finns till självkostnads
pris. VÄLKOMMEN!

Tis 30/11 kl 17.30-20.00:
DROP-IN-RÄDGIVNING för DISGEN
användare. Lennart Lindqvist
träffas i Forskarhörnan vid
Medelpadsarkiv, Sundsvall.
OBS! Du måste vara där före kl
19.00, då Kulturmagasinet
stänger!

I höst planeras ett uppfölj
ningsseminarium i DISGEN i
örnsköldsvik. Alla som gått
DISGEN-kurser i ö-vik kommer
att kallas.

I vår planeras en DISGEN-kurs
någonstans i Gävleborgs län.
Intresserade ombeds kontakta
Gösta Olsson, tel 0653-12051,
eller Arne Söderström, tel
0650-70091.

Som Du märker rör det sig rätt
mycket kring Sundsvall till en
början. Vi hoppas dock då vi
hunnit bli varma i kläderna
kunna vidga verksamheten till
andra orter runt om i XYZ, t
ex med kurser, rådgivning och
andra arrangemang.

Vi behöver för detta ändamål
kontaktpersoner runt om i dis
triktet, som kan hjälpa till
att "hålla i" olika arrange
mang lokalt. Bland annat be
hövs "rådgivare" (se ovan)
samt kursledare, se vidare
under "Kurser på andra orter".

Om Du vet om något evenemang
under våren i dina trakter och
som kan vara av intresse för
våra medlemmar, dvs som borde
kungöras i DIS-MITT-NYTT, var
då snäll och meddela redaktö
ren före den 1 januari 1994!
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTET 1994

Du inbjudes härmed till DIS-MITTs årsmöte som äger rum söndagen den 27 feb kl 13.00 i
KFUMs lokal "Norr/Söder" (bottenvåningen), Kyrkogatan 29 i Sundsvall.

Program:

* Ordföranden informerar från DIS årsmöte och om dagens program.

* Årsmötesförhandlingar (dagordning bifogas medlemsbladet).

* Information om DISBYT. Alla intresserade uppmanas att ta med sig diskett med utdragsfil
(hur man skapar denna? - se artikeln om DISBYT i detta nummer).

* Kaffe/Te med bröd till självkostnadspris.

* Kenneth Hänström från Härnösand visar sitt nya släktforskarprogram GENEALOG.

* Efteråt kan Du vid olika datorstationer studera: GENEALOG, DISBYT, DISGEN och
HOLGER.

* Alla som har DISGEN version 5.1 kan ta med sin programdiskett för uppdatering till
absolut senaste version.

VÄLKOMMENl

Styrelsen

INNEHÅLL

Kallelse till årsmötet 1994
Innehåll
God fortsättning på 1994
DIS-MITT-NYTT nr l 1994
DIS-MITT
Har Du problem?
Hänt sen sist
Nytt släktforskarprogram
Family Search - finn dina för
fäder med modern CD-teknik
Ny version av Personal
Ancestral File (PAF)

Sid

l
l
2
2
2
2
3
3

4

6

DISBYT
Baggström-Fogman-Dunder
Mikrofilmning & leverans av

kyrkoböcker
Medlemsförteckning
Nya medlemmar (efter

93-12-31)
Medlemsavgiften
Enkät till medlemmarna
Vårens program
Medelpadsarkiv lördagsöppet
Släktforskardagar i O-vik
Föreningssamarbete

Sid

7
7

8
9

9
9
9

la
la
la
la



GOD FORTSÄTTNING PÅ 1994

Valberedningen:

Har du frågor om eller problem med DIS
GEN? Kontakta någon i DIS-MITT:s styrel
~e, så k~nske vi kan ge råd. Teknikansvarig
ar ordforanden Bernth Lindfors. Du kan
också b~söka. någon av våra drop-in-rådgiv
nmgar sista tisdagen varje månad, se vidare
under "Höstens program".

HAR DU PROBLEM?

DIS-MITT

Föreningsadresser:

Föreningen DIS-MITT, clo Robert Hammarstedt,
Gnldvägenl, 860 20 NJURUNDA.
Postgiro: 620 1915-3 - Bankgiro: 5815-8148 - Org.nr 889201-9814.

DIS-MITT-NYTT, c/o Lennart Lindqvist,
Lejdarvägen 13, 86532 ALNO

Föreningen DIS, SandgatanlO kv, 58235 LINKÖPING.
Postgiro: 14033-5

Bcrnth Lindfors. Ordförande o tcknikansvarig,
Forellvägen 12, 86020 NJURUNDA, tel 060-315 34.
Arne Söderström, Vice ordförande,
Kyrkbyn 198, 825 92 NJUTÄNGER, tel 0650-700 91.
Robert Hammarstedt, Sekreterare,
Guldvägen l, 86020 NJURUNDA, tel 060-302 28.
Göran Karls, Kassör o medlemsrcgistrator,
Granitvägen 6, 853 57 SUNDSVALL, tel 060-11 8688.
Ingmar Bergström, Ledamot,
Regementsgatan 9, 831 00 OSTERSUND, tel 063-121978.
Anpika Lindqvist, Ledamot o utbildningsansvarig,
Lejdarvägen 13, 86532 ALNO, tel 060-55 83 39.
Gösta Olsson, Ledamot,
Sjömyra 2887, 820 60 DELSBO, tel 0653-120 51.

Styrelsen 1993:

DIS-MITT-NYTT nr 11994
Upplaga 250 ex

DIS-MITT-NYTT sänds till alla våra med
lemmar samt till släktforskarföreningar, ar
kiv och kommunbibliotek i XYZ-Iänen.

Synpunkter på och bidrag till medlemsbla
det mottages tacksamt av redaktören dvs
Lennart Lindqvist, Lejdarvägen 13 865 32
ALNO. '

Reine Björkman, Sammankallande I
Angermanlandsg 10 G, 89135 ÖRNSKÖlDSVIK tel 0660w189 41.
Birgitta Blomgren. Ledamot, '
Björkvägen 17, 810 !O TORSÄKER, tel 0290-401 59.
Monica Nilsson, Ledamot,
Ridvägen 21,85752 SUNDSVALL, tcl 060-55 21 !O.

Manusstopp för nästa nr är l juli 1994!!!

Lars Bruman, Suppleant,
Box 158, 833 00 STROMSUND, tel 0670-107 77.
Lennart Lindqvist, Suppleant, jnedlemsblad o info-ansvarlg,
Lejdarvägen 13, 865 32 ALNO, tel 060-55 83 39.
Bernt Persson, Suppleant,
Svågavägen 23, 820 62 BJURÅKER, tel 0653-220 28.

Det kommande verksamhetsåret hoppas jag
att DIS-MITT får den spridning som grund
tanken med DIS regionalisering innebär.
Jag ser framför mig DIS-MITT som regio
nalt sammanhållande inom X, Y och Z län,
och att det växer fram lokala grupper på oli
ka platser. Delsbo är på väg att bilda en så
dan grupp. Jag hoppas att det i alla större
orter bildas sådana lokala grupper. Vi i sty
relsen kommer gärna ut och informerar om
DIS-MITT och DIS verksamhet.

Bernth Lindfors

Till det kommande årsmötet hoppas jag att
alla medlemmar hjälper valberedningen så
att de styrelseposter som skall besättas utses
så att olika delar av vårt område blir väl
representerade.

Med förhoppning om att 1994 blir ett givan
de år med många fina resultat inom släkt
forskningen och att resultatet blir framställt
och presenterat med hjälp av DISGEN sän
der jag de varmaste hälsningar.

Om jag försöker göra en kort återblick över
det passerade året så tänker jag först och
främst på utbildningsverksamheten. Vi har
haft kurser i Delsbo och i Sundsvall. Dels
bo-kursen var av veckoslutstyp, dvs kursen
hölls lördag och söndag vid två tillfållen.
Kursen i Sundsvall hölls i normal kvällsmo
dell med tio sammankomster. Styrelsens
uppfattning är att veckoslutskursen har haft
vissa fördelar, bl.a därför att utbildningen
blivit mera koncentrerad och att deltagarna
haft sin egen datorutrustning och arbetat
med sitt eget program och forskningsmateri
al. Normala kvällskurser kräver mer av del
tagarna i form av eget arbete med dator och
program mellan kurstillfållena. I Sundsvall
har också en DOS-kurs hållits. Grundläg
gande kunskaper i DOS är alltid bra att ha,
även om dagens programvaror inte kräver
djupare DOS-kunskaper. Nya kursledare
har också börjat sin utbildning. Det är vik
tigt att det finns kursledare/kontaktperso
ner inom olika delar av föreningens områ
de.

Jag hoppas att Ni alla haft ett intressant år
1993 och nu är beredda att med förnyade
krafter ta Er an 1994. Inom DIS-MITT har
vi påbörjat planeringen av 1994 och det nä
ra förestående årsmötet. Det är fantastiskt
vad tiden går fort för det var ju inte länge
sedan vi planerade föreningens första års
möte.
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HÄNT SEN SIST

* Lördag-Söndag den 25-26/9 hölls en
UPPFOLJNINGSKURS I DISGEN i
Delsbo, en fortsättning på veckoslutskur
sen som hölls den 24-25 april. Kursledare
var Bernth Lindfors och Robert Hammar
stedt.

* Tisdagarna den 28/9, 26/10 och 30111 ha
de vi DROP-IN-RADGIVNING för DIS
GEN-användare i Forskarhörnan vid Me
delpadsarkiv, Sundsvall.

* Torsdagarna 7, 14 och 2811O samt 4 och
11/11 hölls en DOS-KURS FOR NY
BÖRJARE i Sundsvall. Kursledare var
Robert Hammarstedt och Bernth Lind
fors.

* Torsdagarna den 11, 18 och 25/11, 2, 9
och 16112 samt 13., 20 och 2711 hölls en
DISGEN-KURS FOR DOS-KUNNIGA i
Sundsvall. Kursen fortsätter ytterligare 2
torsdagar. Kursledare är Bernth Lindfors
och Robert Hammarstedt.

* Lördagen den 20/11 hade vi första steget
aven KURSLEDARUTBILDNING I
DISGEN i Sundsvall. Ledare var Bernth
Lindfors.

* Söndagen den 21/11 hade vi ett medlems
möte med vår ordförande Bernth Lind
fors, som talade om FORSKNINGSKVA
LlTET OCH REDOVISNING AV
FORSKNINGSRESULTAT.

Därefter berättade John Birberg från
Mormonkyrkan om kyrkans databas FA
MILY SEARCH på CD. Du kan läsa om
Family Search i John Birbergs artikel i
detta nr. Du kan också studera detta när
mare vid Mormonkyrkans Släktforsk
ningscenter i Granloholm (Sundsvall) vid
något av våra studiebesök där under vå
ren (se vidare under "Vårens program").

Datorer med bl a DISGEN och DISBYT
fanns på plats och Robert Hammarstedt
visade inscanning av bilder på PC.

* Lör-Sön 22-2311 hölls en ny VECKO
SLUTSKURS i DISGEN i Delsbo. Det
var steg 1 av ytterligare en 3-delad vecko
slutskurs. Kursledare var Gösta Olsson
och Arne Söderström.

* Lördagen den 2911 informerade Bemth
Lindfors om DATORHJALP I SLAKT
FORSKNINGEN samt om DIS och DIS
MITT vid ett möte hos föreningen H~p1

bygds- och Släktforskare Nolaskogs i Orn
sköldsvik.

NYTTSLÄKTFORSKARPROGRAM

Torsdagen den 14 oktober kl 18.00 demons
trerades det nya släktforskarprogrammet
GENEALOG i Kulturmagasinets program
sal. Arrangör var Medelpadsarkiv och pro
grammet visades av programkonstruktören
själv, Kenneth Hänström från Härnösand.

GENEALOG har liksom DISGEN mushan
tering till skillnad från HOLGER. Program
met liknar HOLGER så till vida att man
vandrar omkring i antavlan, men i GENEA
LOG visas samtidigt probandens makar och
barn, vilket underlättar när man skall hoppa
framåt i tiden från probanden. Familjebil
den liknar den i DISGEN medan inmat
ningsbilden liknar den i HOLGER. De oli
ka bilderna kan synas samtidigt i olika s k
fönster. Hjälp kan fås med Fl-knappen i al
la lägen.

GENEALOG kan importera GEDCOM-fi
ler från DISGEN, HOLGER ver 3.5 och 4.0
samt från PAF. Vid konvertering från DIS
GEN till GENEALOG verkar dock filerna
bli ganska så utrymmeskrävande jämfört
med DISGEN (detta gäller även vid kon
vertering från DISGEN till HOLGER).

Med programmet följer också hjälppro
grammet KALENDER som är en mycket
bra historisk almanacka, som tar hänsyn till
olika tideräkningar och även ändringar i
namnsdagsskicket. Sökfunktion finns också.
KALENDER kan även köpas separat.

GENEALOG med KALENDER är trevliga
program som säljs av Kenneth Hänströms
företag K?ND~.TA, Bryggeribacken 5,
871 65 HARNOSAND, tel 0611-123 01. Du
som vill veta mera om programmen och
missade visningen i programsalen får en ny
chans vid årsmötet (se sid 1), då Kenneth
Hänström åter kommer att visa sitt pro
gram.
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FAMILY SEARCH - FINN DINA FÖR
FÄDER MED MODERN CD-TEKNIK!

Mer än 255 miljoner namn åtkomliga
med några få knapptryckningar i ett
vanligt persondatorsystem!

Några av er som läser detta har kanske hört
talas om något som kallas Family Search.
Några har kanske till och med stiftat be
kantskap med det vid någon av de demonst
rationer som hållits vid släktforskardagar på
olika håll i landet eller vid något av de
släktforskningscenter som Jesu Kristi Kyrka
av Sista Dagars Heliga har etablerat runt
om i världen. För er som inte har haft den
na möjlighet kommer här en liten redogö
relse för vad Family Search är och hur du
s?m forskare kan ha nytta av det i din forsk
nmg.

Som många av er säkert redan vet är släkt
forskning ett mycket primärt ansvar för en
medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars
Heliga. För att underlätta för medlemmar
na att uppfylla detta ansvar, spenderar kyr
kan mycket stora resurser på att säkerställa
informationskällor för forskning, dvs den
fortlöpande filmningen av kyrkoböcker och
andra offentliga handlingar. Man filmar
även en hel del privata källor av typen släkt
krönikor och familjealbum.

Allt material som samlas in arkiveras och
katalogiseras i kyrkans släktforskningsbibli
otek (Family History Library - FHL) i Salt
Lake City. Detta bibliotek fungerar ungefär
som vilken forskarsal som helst, och här kan
alltså vem som helst forska i material från
hela världen. Sedan några år tillbaka har
kyrkan emellertid börjat etablera filialer till
detta stora bibliotek. Till att börja med i
USA och Kanada, men nu också i övriga
världen. Den senaste siffran jag hörde var
ca 1800 filialer, varav närmare 20 finns
Sverige. Dessa filialers primära uppgift är
att serva kyrkans medlemmar med forsk
ningsmaterial, men i mån av tid och plats är
även allmänheten hjärtligt välkommen till
släktforskningscentren.

I släktforskningscentret kan man forska i re
dan befintliga filmer och fiche, och de fil
mer som inte finns där beställer man hem
från huvudbiblioteket i Salt Lake City. På så
vis har man åtkomst till allt filmat material
från hela världe~. I FHL i Salt Lake City
finns dock ytterligare någonting som är av
mycket stort intresse för varje släktforskare,

nämligen en hel drös av databaser med
namn och data om personer från hela värl
den. För att göra dessa data tillgängliga för
alla forskare, har man utvecklat ett system
som har fått namnet Family Search, och
detta system finns i dag tillgängligt hos en
stor del av släktforskningscentren. Så små
ningom kommer det troligen även att kunna
anskaffas av bibliotek och föreningar mm.

Vad är då Family Search?

Jo, det är ett övergripande systemnamn på
en samling databaser, publicerade på ett
antal CD-skivor tillsammans med en
programvara för sökning. De ingående
databaserna finns alltså i original i Salt
Lake City och uppdateras där. Med lagom
intervall kopieras dom sedan ut till CD
skivor och distribueras ut till släktforsk
ningscentren. Den nu aktuella versionen
(som vi fick för bara två veckor sedan) heter
2.18 och innehåller totalt 46 st CD-skivor.
På dessa skivor finns information om totalt
ca 255 miljoner personer från hela världen!

Family Search består för närvarande
av följande databaser:

l Ancestral File (AF), ca 15 milj namn.

2 International Genealogical Index (101),
över 200 milj namn.

3 Social Security Death Index (SSDI), 39.5
milj namn.

4 Military Index (MIL), ca 100.000 namn.

5 Family History Library Catalog (FHLC),
huvudbibliotekets katalog med ca 2 miljo
ner titlar.

Datbaserna AF och 101 tillförs ständigt nya
data och växer alltså kontinuerligt. Systemet
är också så utformat att man allt eftersom
kan lägga till nya databaser som är av in
tresse för forskaren. Generellt för samtliga
databaser kan också sägas att när man hit
tar intressant information i dem, kan man
exportera den till diskett och ta med sig
hem till sin egen databas. Detta görs i
GEDCOM-format (se min artikel om
GEDCOM i förra DIS-MITT-NYTT).

Här nedan följer nu en lite mer detaljerad
beskrivning av respektive databas:
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Ancestral File (AF)

Denna databas har skapats i släktforsk
ningssyfte och grunden till den är en sam
ling antavlor som kyrkans medlemmar sänt
in. Varje medlem i kyrkan uppmanades i ett
speciellt projekt att sammanställa minst 4 av
sina närmaste generationer och sända in
detta. Sedan har innehållet byggts på genom
att man infört en importfunktion där vem
som helst kan bidraga med data i GED
COM-format. Man har sedan en driftavdel
ning där man bland annat arbetar med att
söka och länka ihop dubletter i databasen,
och på så vis kan den som bidrar med data
till basen sedan hitta andra som forskar i
samma släkt, eftersom det för varje namn i
basen också finns angivet namn och adress
till den som skickat in uppgiften.

Man söker i basen via namn och kommer då
till en sorterad lista där man kan välja vil
ken person man vill söka vidare på. Från
denna person kan man sedan få upp en an
tavla eller en lista på efterkommande. Man
kan också förflytta sig fram och tillbaka i
databasen på ungefär samma sätt som i vil
ket vanligt släktforskningsprogram som
helst. Den information man kan få fram om
en person är den sedvanliga; Födelse, dop,
vigsel och död, samt källreferenser till dessa
om man har sänt in sådana. När det gäller
personer som fortfarande lever har man
dock lagt in en funktion för att ge rimlig
sekretess. Denna innebär att inga personda
ta visas upp, utan endast ordet "LIVING" i
stället för namnet. Man kan således följa
släktkedjan utan att känsliga data avslöjas.
Om personen är en medlem i kyrkan visar
man dock upp namnet men inte övriga data.

Kyrkans ambition är att detta skall bli en
släktforskningsdatabas över hela mänsklig
heten. Detta kan kanske tyckas vara att ta
stora ord i sin mun, men personligen är jag
helt övertygad om att man kan klara detta.
En av huvudorsakerna till att man utvecklat
Family Search är just att Ancestral File
skall spridas till så många människor som
möjligt.

Du som vill vara med och bidraga till att
Ancestral File växer fortare - hör av dig till
mig så hjälper jag till med att exportera dina
data.

International Genealogical Index (IGI)

Upprinnelsen till denna enorm~ databas är

egentl igen ett internt register frän kyrkans
släktforskningsavdelning. Som många av er
säkert vet, tror vi att familjer kan vara till
sammans i en tillvaro efter detta liv, dock
endast om vissa heliga förordningar utförts
för dem. Dessa förordningar utför vi i våra
tempel för våra egna familjer och dessutom
som ställföreträdare för våra förfäders fa
miljer. Varje person som dessa förordningar
utförs för registreras i en databas, och ur
denna databas har man skapat IOI för att
användas i släktforskningssyfte. Dock inne
håller IGI endast uppgifter om avlidna per
soner.

Vad är det då som gör IGI bra för dig
som forskare?

För att svara på den frågan vill jag först för
klara vad som styr hur ett namn kommer in
i IGI. Det finns två huvudsakliga sätt på vil
ket detta sker. Det första är det som jag
nämnde ovan, att en medlem i kyrkan har
utfört förordningar för sina förfäder. Det
andra, och detta är det sätt som står för de
flesta namnen, är vad vi kallar för utdrags
programmet. Det är ett program där kyrkan
har valt ut ett antal födelse- och vigselböc
ker och registrerat namnen från början till
slut. Sedan har man utfört förordningar för
dessa, och således har de hamnat i IGI. Om
man som forskare har sin släkt i en försam
ling där denna registrering har gjorts, kan
man alltså räkna med att hitta hela den
släkten i IOI, och kan då snabbt hitta led
trådar att forska vidare på.

Om man t ex har personer som flyttat in och
födelseförsamlingen inte är angiven, kan
IGI ofta vara till hjälp eftersom den inte
visar endast en församling åt gången utan
samsorterar ett större geografiskt område,
t ex hela Sverige eller ett eller flera län.

Uppgifterna i IOI är alltså födelse/dop eller
vigslar. I fallet födelse/dop får man föräld
rarnas namn, och vid vigslar får man den
äkta hälftens namn. En mycket bra funktion
i IGI är att man kan söka på föräldrakombi
nation, och på så vis kan man snabbt få en
lista på alla barnen i en viss familj.

Förutom persondata finns i IOI för varje
namn också ett referesnummer som kan an
vändasför att få veta var uppgiften kommer
ifrån. Aven här kan man alltså finna perso
ner som forskar på samma släkt.
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Social Security Death Index (SSDI)

Här är något som i vissa fall kan vara intres
sant för dig som har Amerikasläkt. Detta är
ett register upprättat av de sociala myndig
heterna i USA, och det innehåller data om
avlidna personer i USA enligt följande kri
terier.

I Personen måste ha dött inom tidsinterval
let 1962-1988.

2 Personen måste ha innehaft ett SSN (so-
ciaIförsäkringsnr).

Om detta är uppfyllt kan man ofta få fram
födelsedatum, bostadsort vid dödsfallet,
samt referenser där man kan få en kopia av
dödsattest med närmaste släktingars namn
och adress.

För kvinnor gäller att de registreras med sitt
namn som gifta.

Military Index (MIL)

Tyvärr finns det krig i denna värld och där
stupar många. I denna databas finns nam
nen på ca 100.000 av de amerikanska solda
ter som stupade i Korea och Vietnam. För
varje namn finns uppgifter om födelsetid,
hemvist, militär grad, dödsdatum och plats.
I Vietnam-delen finns också uppgift om ci
vilstånd, ras och ev religionstillhörighet.

Family History Library Catalog (FHLC)

Slutligen har vi då vår katalog. I denna finns
förteckningen över varje dokument man har
i biblioteket i Salt Lake City, vilket även in
kluderar alla mikrofilmerna över världens
kyrkoböcker. Tänk er en SVAR-katalog,
fast över hela världen, och allt ryms på en
enda CD-skiva! Här kan man söka på orts
namn eller släktnamn och få fram referens
nummer till de filmer eller dokument som
innehåller de sökta uppgifterna. Under var
je ort är dokumenten grupperade i ämnes
områden, t.ex. "Kyrkoböcker" eller "Kultur
historia". Som regel kan vi beställa hem så
dant som finns på film eller fiche, däremot
inte böcker.

Till slut

vill jag bara tacka för att du orkat läsa den
na artikel som blev ganska lång ... Om du

har några funderingar kring artikeln är du
mycket välkommen att ringa mig på telefon:

060-50 1645 eller 010-224 35 47

John Birberg/Släktforskningscentret i
Sundsvall

Släktforskningscentrets öppettider är för
närvarande:

Torsdagar kl 13-21
Lördagar kl 09-13

Adressen är Umeåvägen 2 i Granloholm.

Välkommen!

NY VERSION AV PERSONAL
ANCESTRAL FILE (PAF)

En ny version av släktforskarprogrammet
Personal Ancestral File (PAF) har nu ut
kommit. Den nya versionen innehåller
bl a följande förbättringar:

* Trunkerad sökning på orts- eller person
namn.

* Förbättrade MERGE-funktioner.
* GEDCOM-export av träffmängden vid

sökningar.
* Förbättrade editeringsmöjligheter.
* Automatisk återanvändning av raderade

poster.

PAF kostar 350:- och finns för närvarande i
följande versioner:

PAF 2.3 för MS-DOS
PAF 2.1 för Macintosh

Du som redan har PAF, kan få en uppgra
dering till lägre kostnad.

För beställning, information eller support
kontakta:

Släktforskningscentret i Sundsvall

John Birberg 060-50 16 45, 010-224 35 47
eller Ulla-Lena Larsson, 060-500423.
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DISBYT

DISBYT är ett program för att jämföra
DIS-medlemmars filer för att finna gemen
samma släktingar. Man kan säga att DIS
BYT fungerar som en detaljerad datorbase
rad släktforskarförteckning. Mer än 330
medlemmar har bidragit med material, vil
ket motsvarar ca 600.000 individer. Skicka
du också in ditt registerutdrag till ditt DIS
BYT-ombud eller lämna det direkt tiII om
budet vid någon av våra träffar, så får du en
sökning gjord på hela ditt material.

DISBYT-ombud för DIS-MITT:
Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32
ALNO, tel 060-55 83 39.

Hur skapar jag mitt utdrag till DISBYT?

ABC
* Gör kopior på dina flockdisketter.

PC (DISGEN version 3.5)
* Välj 8 i huvudmenyn - 'Skapa underlag för

notisregister' .
* Välj D - DIS-register.
* Ange ditt medlemsnummer (se adresseti-

ketten på Diskulogen).
* Ange flocknummer.
* Ange från vilken individ (l).
* Ange till vilken individ (999).
* Upprepa de tre sista punkterna för alla de

flockar du vill skall ingå i ditt bidrag tiII
DISBYT.

* Avsluta med flock nr O.
* Kopiera filen DISxxxx.REG till en diskett

(xxxx ersätter du med ditt medlemsnum
mer).

PC (DISGEN version 5.x)
* Välj Listor (Alt-L).
* Välj T för inställning Utdrag (ver 5.1.2

och tidigare) eller Välj D för Definiera
utdrag (ver 5.1.3 och senare).

* Tryck F7 för DISBYT.
* Ange ditt medlemsnummer (se adresseti

ketten på Diskulogen).
* Tryck Enter för att lagra utdragsbeskriv

ning.
* Välj U resp G för Utdrag eller Gör utdrag

(beroende på version enl ovan).
* Markera vilka flockar som skall tas med

(inte övningsflocken 99 för den har alla!).
* Välj Alt-O i Ovrigt-menyn för DOS-skal.
* Sätt i en diskett i enhet A: och skriv

COPY FLKREG.RGU A:.

MAC (DISGEN ver 4.4)
* Välj 'Skriv register och notiser' under Ar

kiv.
* Välj 'Utdrag för DISBYT' .
* Ange filnamnet DISxxxx.REG där xxxx

betyder ditt medlemsnummer (se adresse
tiketten på Diskulogen).

* Ange ditt medlemsnummer (igen).
* Ange flock och individ (1-999) som skall

tas med.
* Upprepa föregående punkt tiIIs alla öns

kade flockar angivits, avsluta med 'Fär
dig' .

* Kopiera sedan filen DISxxxx.REG tiII dis
kett. Om du kan, så konvertera också fi
len till PC-format. Det underlättar be
handlingen.

Annat släktforskarprogram
* Skapa en GEDCOM-fil på diskett.

Ytterligare information om DISBYT finns i
'Nyckeln till DISBYT' i Diskulogen ur 30.

BAGGSTRÖM-FOGMAN-DUNDER

Gustaf Baggström, föddes 26/4 1777 som
utomäktenskaplig son tiII Brita Fogman,
som 24/4 1780 gifte sig med bonden Lars
Larsson och avled 20/6 1787. Allt detta äg
de rum på Långvinds bruk i Enångers soc
ken (X).

Brita Fogman kom från Gävle och var dot
ter tiII Brita Olofsdotter Dunder och han
delsbetjänten hos Tottie vid namn Lars Fog
man. Flyttningen ägde rum 3/10 1774 och
hon arbetade som piga åt brukspatronen Sa
lomon von Stockenström på Långvinds bruk
fram tiII giftermålet.

Bokhållaren vid Långvinds Bruk, som arbe
tade åt Stockenström men som inte var skri
ven i Långvind-Enånger vid tiden för Gustaf
Baggströms födelse, antas av GENEA (?)
vara den senares far. Bokhållaren hette ock
så Gustaf Baggström. Det är denna man och
hans bakgrund som jag i första hand är in
tresserad av.

Bror S Ekelund
Mindermannweg 20
D-2000 HAMBURG 52
GERMANY
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MIKROFILMNING & LEVERANS AV
KYRKOBÖCKER

Uppdraget

Den 26 april 1990 beslutade regeringen att
kyrkobokföringsarkiven skall överföras från
pastorsämbetena till landsarkiven.

Den 5 september 1991 fick Riksskatteverket
av regeringen i uppdrag att i samråd med
Riksarkivet planera samt låta oinbesörja
mikrofilmning och leverans till landsarkiven
av kyrkobokföringsarkiven.

Enligt regeringens beslut bör arbetet med
mikrofilmning och leverans genomföras un
der en period om högst 20 år.

Förr

Riksdagen beslutade 1987 om en rationali
sering av folkbokföringen, som vid denna
tid bestod av två delar. Den ena var regist
reringen i kyrkböckerna hos pastorsämbete
na och kallades kyrkobokföring. Den andra
var upprättandet av mantalslängderna hos
de lokala skattemyndigheterna och kallades
mantalsskrivning.

Kyrkobokföringen blev allmänt genomförd
genom 1686 års kyrkolag under Karl XI:s
tid. Försök till kyrkobokföring hade redan
tidigare under 1600-talet gjorts i flera stift.
Mantalsskrivningen härstammade från
1620-talet.

Under en period med början 1899 organise
rades den regionala arkivorganisationen,
alltså landsarkiven. Deras främsta uppgift
var att ta emot äldre material från regionala
och lokala myndigheter, inte minst från pas
torsämbetena.

På landsarkiven fick dessa äldre handlingar
en säker förvaring för framtiden och hölls
tillgängliga för forskning. Kyrkoböckerna är
i princip levererade till landsarkiven för ti
den fram till omkring 1895. De som är av
yngre datum finns till stor del kvar hos pas
torsämbetena.

Stora delar av de levererade kyrkoböckerna
har mikrofilmats under 1950- och 1960-ta
len genom mormonernas försorg. Av denna
film har under 1970- och 1980-talen gjorts
filmkort, s k mikrofiche eller mikrokort. Så
dana kort används nu i forskningen hos
landsarkiven. Originalböckerna utlånas i
princip inte. Mikrokort för uthyrning och
försäljning finns hos riksarkivets SVAR
byrå i Ramsele.

Nu

Folkbokföringsreformen genomfördes den l
juli 1991. Folkbokföringen sköts nu av de
lokala skattekontoren. Hos pastorsexpediti
onerna avslutades de gamla böckerna. En
ny form av kyrkobokföring infördes inom
Svenska kyrkan. Den omfattar bara dem
som är medlemmar. Aven mantalsskrivning
en upphör.

De kyrkoböcker, som nu förvaras hos pas
torsexpeditionerna, skall alltså mikrofilmas
och sedan levereras till landsarkiven. Riks
arkivets SVAR-byrå med huvudsäte i Ram
sele skall svara för merparten av filmningen
Xid en särskild filmningscentral i Fränsta,
Ange kommun. På SVAR i Fränsta finns en
organisation med särskild kompetens för
transport, filmning, hantering och leverans.
Man förfogar dessutom över norra Europas
modernaste anläggning för mikrofilmning.

Drygt 20.000 hyllmeter kyrkobokförings
handlingar för perioden ca 1895-1991, från
de 1450 pastorsexpeditionerna skall in till
landsarkiven, men dessförinnan mikrofil
mas.

Förberedelse för filmning och leverans
kommer att göras av landsarkiven i samråd
med pastorsexpeditionerna. Förteckningen
med uppgifter om de kyrkoböcker, som
skall filmas, skickas till SVAR för registre
ring i en särskild databas. Transporten från
pastorsexpeditionen till filmningscentralen
sker genom SVAR' s försorg med utbildad
personal. SVAR ansvarar för transporten.

Produktionen i Fränsta startade i november
1992 med församlingarna i Medelpad. För
samlingarna i Västernorrlands län är nu kla
ra och man håller på med Västerbottens
län. Materialet mikrofilmas direkt på fiche
och omfattar totalt ca 130 miljoner expone
ringar. Inom ett särskilt projekt bedrivs
även mikrofilmning för att komplettera den
äldre s k "mormonfilmen ''. Denna filming
utförs som tidigare på 16 mm rullfilm.

När mikrofilmningen är klar görs framkall
ning, kontroller och andra efterarbeten. Ett
exemplar skickas sedan kostnadsfritt till
pastorsexpeditionen. Ett säkerhetsexemplar
förvaras på Riksarkivet, ett exemplar stan
nar hos SVAR för tillverkning av mikrokort.
Bruksexemplar skickas även till respektive
landsarkiv. Efter filmningen levereras kyr
koböckerna till landsarkiven.

8 DIS-MITT NYTT nr 1/1994



Landsarluven

Pastorsexpeditionerna har tidigare lämnat
uppgifter ur kyrkobokföringen. Detta kom
mer efter leveransen att handhas av lands
arkiven. Dessa har utbildad personal med
stor vana vid att handskas med handlingar
från olika tidsepoker.

För att kunna klara uppgiften som "pastors
expedition" kommer landsarkiven att behö
va nyanställa personal med för ändamålet
lämplig utbildning och yrkeserfarenhet. All
personal som har hand om handläggning av
integritetskänsligt material har god kunskap
om gällande sekretesslagstiftning och arbe
tar under tystnadsplikt.

Även vid SVAR i Fränsta kommer att fin
nas personal med motsvarande kompetens
för att kunna handlägga förfrågningar i de
handlingar som för tillfället är inne för film
ning.

Ur SVAR:s broschyr med samma namn som artikeln
samt Irma Ridbäcks artikel om SVAR-Fränsta i
Släkthistoriskt Forum nr 4/93.

NYA MEDLEMMAR (efter 93-12-31)

Roland Backman, tel 063-10 09 45,
Rådhusgat 110 D, 83145 ÖSTERSUND.

Bengt Lekhammar, tel 060-12 45 80,
Rosenvägen 15, 85730 SUNDSVALL.

Kerstin Svensson, jel OQ.84-241 46,
Box 35, 84094 TANNAS.

Herman Jonsson, tel 0653-163 35,
Bännbro 4718, 820 60 DELSBO.

MEDLEMSAVGIFTEN

Det är dags att förnya Ditt medlemskap. Vi
bifogar med detta nr ett inbetalningskort
med vilket Du betalar årsavgiften 30 kr till
DIS-MITT. De som vi vet redan har betalat
för 1994 får i stället ett brev om att de be
talat. Eftersom medlemskap i DIS-MITT
förutsätter att man är medlem i DIS får vi
påminna även om denna avgift som i år är
90 kr. OBSl DIS sänder ut egna inbetal
ningskort för DIS-avgiften.

V Ol:N NYA
_ JlTIiKNIKE"N
l#CJ~ TE"t.E"FONE"l'l

)NNu ME"~ ANv,lNO
SA~J

\P" OU IG4N ~VIiIl""1<'A
T DATA, FOTON,

DIA" Il:AM
Jt.t.USTIlATION E"1l: ...
HAll: DU TEI"IiFON

KAN DU ""~A
NASTAN At.I.T!

MEDLEMSFÖRTECKNING

Med detta nummer av medlemsbladet följer
en förteckning över våra medlemmar per
den 93-12-31. Medlemsantalet var då 130 st.
De som blivit medlemmar därefter redovi
sas under "Nya medlemmar". Medlemmarna
uppmanas att meddela eventuella adress
ändringar eller kompletteringar (telefonnr
saknas bl a för några) till kassören, tel 060
11 8688.

ENKÄT TILL MEDLEMMARNA

DIS-MITTs styrelse behöver för att planera
föreningens verksamhet litet mera "kött på
benen" beträffande medlemmarnas önske
mål. Med detta nummer bifogas därför ett
litet frågeformulär som vi hoppas att Du så
snart som möjligt är snäll och fyller i (i till
lämpliga delar) och sänder till: Lennart
Lindqvist, Lejdarvägen 13, 86532 ALNO.
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VÅRENS PROGRAM

* Torsdagarna den 3 och 10/2 fortsätter
DISGEN-KURSEN FÖR DOS-KUNNI
GA i Sundsvall. Kursledare är Bernth
Lindfors och Robert Hammarstedt.

* Tisdagarna den 22/2, 29/3 och 26/4 kl
17.30-20.00 i Forskarhörnan vid Medel
padsarkiv har vi DROP-IN-RÅDGIV
NING för DISGEN-användare. Då har
också föreningen MGF sin RÅDGIV
NING där angående släktforskning i
allmänhet. OBS! Du måste vara där före
kl 19.00, då Kulturmagasinet stänger!

* Söndagen den 27/2 har vi DIS-MITT's
ARSMOTE 1994. Se notis på sid Il

* Under vären planeras en VECKOSLUTS
KURS I DISGEN i Söderhamn. Intresse
rade ombeds kontakta Ann-Katrin
Bodell, tel 0270-455 07.

* Under våren kommer också studiebesök i
flera mindre grupper att anordnas vid
MORMONKYRKANS SLÄKTFORSK
NINGSCENTER i Granloholm, Sunds- Ii
vall.

I centret finns film- och kortläsare, ca II
12000 mikrokort, kataloger, databaser,
forskarregister , datorer med CD-läsare I :
CD-skivor med FAMILY SEARCH, mm'. I,
Läs mer om Family Search i John Bir
bergs artikel i detta nummer.

Studiebesöken arrangeras av föreningarna
MGF och DIS-MITT gemensamt. Intres
serade ombeds kontakta Lennart Lind
qvist, tel 060-55 83 39.

* Under april beräknas steg 3 av den
VECKOSLUTSKURS I DISGEN som
startade den 24-25 april och fortsatte den
25-26 september 1993 att hållas. Delta
garna kommer att kontaktas.

* Under april kommer också att steg 2 av
KURSLEDARUTBILDNING I DIS
GEN att hållas i Sundsvall. Deltagarna
kommer att kontaktas.

Behöver vi anordna någon kurs på Din ort?
Kontakta i så fall Annika Lindqvist tel 060-
-55 83 39. '

MEDELPADSARKIV LÖRDAGSÖPPET

Medelpadsarkiv i Sundsvall kommer att ha
extra öppet följande lördagar mellan kl Il
och 15: Lördagen den 5/2, 5/3, 9/4 och 7/5.

, DP"~" l'4NT.'\snSKT" litll; MV=MER EN DU.mu< "'IN'
ffi vr ,'eV 51 r-! Fe."

SLÄKTFORSKARDAGAR I Ö-VIK

Fredag-Söndag den }6-28 augusti anordnas
Släktforskardagar i Ornsköldsvik i samband
med Sveriges Släktforskarförbunds riks
stämma.

DIS-MITT kommer att medverka i DIS'
monter. Många av de lokala släktforskar
föreningarna inom bl a XYZ-länen kommer
också att vara utställare.

Värdförening är Hembygds- och Släktfors
karföreningen Nolaskogs.

FÖRENINGSSAMARBETE

DIS-MITT siktar på ett gott samarbete med
de lokala släktforskarföreningarna i XYZ
området.

DIS-MITT erbjuder sig därför att hos före
ningarna vid någon sammankomst berätta
om datorhjälp vid släktforskning, demonst
rera DISGEN samt informera om förening
en DIS-MITT.

Om intresse finns, kontakta vår ordförande
Bernth Lindfors, tel 060-315 34.
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DIS
MITT Nr2

1994

Medlemsblad för DIS-MITT - Redaktör: Lennart Lindqvist

INBJUDAN TILL MEDLEMSMÖTE

Du inbjudes härmed till DIS-MITTs medlemsmöte som äger rum söndagen den 2 okt kl 13.00
i KFUMs lokal "Norr/Söder" (bottenvåningen), Kyrkogatan 29 i Sundsvall.

Program:

Version 6.0 av DISGEN visas av Bernth Lindfors.

Datahantering av släktbilder visas av Robert Hammarstedt.

Användningen av modem visas av Robert Hammarstedt och Göran Karis.

DISBYT-basen och div släktforskarprogram kommer att finnas med.

Fika med bröd till självkostnadspris.

VÄLKOMMEN!

Styrelsen

INNEHÅLL
Sid Sid

Inbjudan till medlemsmöte
Innehåll
Välkommen till en ny
arbetstermin

DIS-MITT-NYTT nr l 1994
DIS-MITT
Hänt sen sist
Klampenborg på data
Till salu
Datakommunikation via
telenätet

BBS:er för släktforskare
Nya medlemmar
Medlemsavgiften
Efterlysning
Familjeregister för Medelpad

l
l

2
2
2
3
3
3

4
6
6
6
7
8

Rapport från årsmötet 1994
Resultat av enkäten
DISGEN version 6.0
Frågespalt
MAe-spalt
Öppet hus - Släktforskning
Släktforskardagar i Ö-vik
HOLGER-kurser
Upprop Steuchius
Genealogiskt centrum
Höstens program
Föreningssamarbete
Medelpadsarkivs tider i höst
Forskarhörnans (vid Medel-
padsarkiv) tider i höst

Har du problem?

14

9
la
11
11
11
11
12
13
13
13
14
14

14
14



VÄLKOMMEN TILL EN NY ARBETS
TERMIN!

Vilken sommar!

Hoppas att alla har fått njuta av den vackra
och varma sommaren som slagit så många
rekord. Det var en efterlängtad sommar
med sol och värme, vilket vi saknat under
de senaste åren. Sommaren är ju en period
då vi kan resa och besöka vänner och be
kanta samt platser som kanske har anknyt
ning till vår uppväxt eller till våra anfäders
trakter. Många bilder har kanske tagits och
stora mängder information har kanske sam
lats in, allt med anknytning till vår hobby,
släktforskningen.

Speciellt vill jag här ta upp en fråga beträf
fande våra fotografier och bilder. Du har väl
dokumenterat var du tog bilden, vem eller
vilka som är med och när? Förhoppningsvis
har du också diskuterat med dina äldre släk
tingar, om det gamla familjealbumet med si
denklädda pärmar och läderbeslag med
spännen, och fått reda på vem som finns på
de gamla hårda korten.

Detta är en käpphäst jag har eftersom jag
anser att fotografiet är ett av de viktigaste
dokument vi har som komplement till direk
ta faktauppgifter från kyrkböcker, m m.
Dessutom är fotografiet vår historia och nå
got som vi kan lämna efter oss för framti
den. Men vad är det värt om vi inte skriver
ned uppgifter som hjälper till att föra infor
mationen vidare.

Ny teknik möjliggör i dag att "läsa" in bilder
i datorn och få utskrift tillsammans med
text. Tänk vilka släktböcker som kan skapas
bara man vet vem som finns på det gamla
kortet. Mitt minne är kort! Negativen är
viktiga att förvara utifall olyckan är framme
och vi förlorar kopiorna. Har vi negativet
kan vi återskapa bilden. Tänk och minns
den ljuva sommaren och bevara minnena åt
framtiden!

Hösten som nu är i antågande är ju den tid
då vi drar igång vår släktforskarverksamhet
igen. Tekniken går ju ständigt framåt och så
även inom vårt område. Nya maskiner och
nya program ser dagens ljus. Det är ju här
som vår förening har sitt verksamhetsområ
de och vi återkommer med information så
snart vi har hunnit testa nyheterna. Bl a har
DISGEN kommit i en ny version som vi
kommer att demonstrera på vårt första
medlemsmöte. Se notisen på sidan 1.

Jag hoppas att höstterminen kommer att bli
intressant och givande på alla sätt och att du
finner nya fakta som du kan dokumentera
med datateknikens hjälp. Hör gärna av dig
med tips och frågor som vi i styrelsen kan
arbeta med och delge övriga medlemmar.

Välkommen till nya aktiviteter!

Bernth Lindfors

DIS-MITT-NYTT nr 2 1994
Upplaga 300 ex

DIS-MITT-NYTT sänds till alla våra med
lemmar samt till släktforskarföreningar, ar
kiv och kommunbibliotek i XYZ-länen.

Synpunkter på och bidrag till medlemsbla
det mottages tacksamt av redaktören dvs
Lennart Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32
ALNO, tel 060-55 83 39.

Manusstopp för nästa nr är l dec 1994!!!

DIS-MITT

Styrelsen 1994:

Bcrnth Lindfors, Ordförande o teknikansvarig,
Forellvägen 12, 86020 NJURUNDA, tel 060~315 34.

Arne Söderström, Vice ordförande,
Kyrkbyn 198, 825 92 NJUTÅNGER, tel 0650-700 91.

Robert Hammarstcdt, Sekreterare,
Guldvägen 1, 86020 NJURUNDA, tel 060-302 28.

Göran Karis, Kassör o medlemsregistrator,
Granitvägen 6, 853 57 SUNDSVALL, tel 060-11 8688.
An~ika Lindqvist, Ledamot o l!tbildningsansvarlg,
Lejdarvägen 13, 865 32 ALNO, tel 060-55 83 39.

Lennart Lindqvist, Ledamot, medlemsblad o info-ansvarig,
Lejdarvägen 13, 865 32 ALNO, tel 060-55 83 39.

Gösta Olsson, Ledamot,
Sjömyra 2887, 820 60 DELSBO, tel 0653-120 51.

Lars Bruman, Suppleant,
Box 158, 83300 STROMSUND, tel 0670-107 77.

Bcrnt Persson, Suppleant,
Svågavägcn 23, 820 62 BJURÄKER, tcl 0653-22028.

Erik Svanberg, Suppleant, ..
PI 9013, Södra Olm, 833 00 STROMSUND, tel 0670-520 22.

Valberedningen:

Birgitta Blomgren, Sammankallande.
Björkvägen 17, 810 10 TORSÅI<.ER, te! 0290-40159.

Vakans, Ledamot.
Vakans, Ledamot.

Föreningsadrcsser:

Föreningen DIS-MITT, clo Robert Hammarstedt,
Guldvägen 1, 860 20 NJURUNDA.

Postgiro: 620 1915-3 - Bankgiro: 5815-8148 - Org.nr 889201-9814.

DIS-MITT-NYTT, clo LennartLindqvist,
Lejdarvägen 13, 865 32 ALNO

Föreningen DIS, Sandgatan 10 kv, 582 35 LINKÖPING.
Postgiro: 14033-5
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HÄNT SEN SIST

* Torsdagarna den 3 och 10/2 fortsatte vår
DISGEN-KURS FOR DOS-KUNNIGA
Sundsvall. Kursledare var Bernth Lind
fors och Robert Hammarstedt.

Bernth Lindfors, som var ett av DIS' 5
ombud vid Sveriges Släktforskarföbunds
riksstämma i samband med släktforskar
dagarna, blev vid stämman invald i för
bundets styrelse. Vi gratulerar. Se även
separat notis i detta nummer.

KLAMPENBORG PÅ DATA

Red av detta blad har börjat registrera
Klampenborgs befolkning med hjälp av
släktforskarprogrammet DISGEN.

Klampenborg var ett samhälle hörande till
en såg som var i drift åren 1868-1932 och
beläget på en ö i Njurunda församling som
förr hette Dårholmen. On var befolkad
fram till senare delen av 1960-talet.

* Tisdagarna den 22/2, 29/3 och 26/4 hade
vi DROP-IN-RADGIVNING för DIS
GEN-användare i Forskarhörnan vid Me
delpadsarkiv, Sundsvall.

* ~öndagy.n den 27/2 hade vi DIS-MITT's
ARSMOTE 1994. Se separat referat.

* Den 14, 20 och 23/4 samt den 7 och 1115
gjorde vi studiebesök med totalt 24 besö
kare vid MORMONKYRKANS FORS
KARCENTER i Granloholm. Kunnig ci
ceron var MGF:s och mormonkyrkans
medlem Ulla-Lena Larsson. Besöken ar
rangerades av föreningarna MGF och
DIS-MITT gemensamt. Besök gärna cent
ret, som har öppet torsdagar kl 13-21 och
lördagar 09-13. En omfattande redogörel
se för vad som finns att tillgå där kunde
läsas i förra numret av DIS-MITT-nytt, si
dorna 4-6.

* Lördag-Söndag den 16-17/4 genomfördes
steg 3 av VECKOSLUTSKURS NR l I
DISGEN i Delsbo. Kursledare var Annika
Lindqvist.

Klil/TPenoorq
1. Maskinhus
2. Såghus
3. Skolhus
4. Herrgård
5. Bostadshus
6. Brädgård
7. !lngbätskaj
.8. fbllandslina
9. Pråmslip

Ek. kartan Irån 1962.
Kc::ttplettera<1 rred
sllg- och mask.inhus
(1932) Skala I: 10.000

N "".

* Lördag-Söndag den 7-8/5 genomfördes
steg 1 aven VECKOSLUTSKURS I DIS
GEN i Söderhamn med 10 deltagare.
Kursledare var Gösta Olsson och Arne
Söderström.

* Söndagen den 7/8 medverkade våra med
lemmar Lena Lundin och Lennart Lind
qvist vid den första KLAMPENBORGS
DAGEN genom att visa släktforskning
med hjälp av mikrokort. Klampenborgs
dagen, som är ett arrangemang av typen
återvändardag, anordnas av Klampen
borgsföreningen, en intresseförening som
bildades i samband med att Klampenborg
blev naturreservat. Inbjudan till arrange
manget skickades till f d klampenborgs
bor och ättlingar till sådana samt till med
lemmar i Klampenborgsföreningen. Lena
och Lennart hade också forskat fram ad
resserna till mottagarna av nämnda inbju
dan. Se även notisen KLAMPENBORG
PÅ DATA i detta nummer.

* Lördag-Söndag 27-28/8 medverkade DIS
MITT i DIS' utställningsmonter .. vid
SLAKTFORSKARDAGAR lO-VIK.

Jag avser att registrera samtliga på Klam
penborg skrivna personer från sågverkets
start fram till och med 1913, dvs t o m den
senast offentliggjorda församlingsboken.

Det rör sig således om ett både geografiskt
och tidsmässigt väl avgränsat projekt. Från
de första boende som dyker upp redan 1863
fram till omkring 1880 är i skrivande stund
642 personer registrerade.

Lennart Lindqvist

TILL SALU

Äldre nummer av DIS-MITT-NYTT kan
beställas för 10 kr per nr. Sätt in beloppet
på föreningens giro och ange vilket/vilka
nummer som önskas av: 1193, 2/93, 1194.
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DATAKOMMUNIKATION VIA
TELENÄTET

av Björn Bergdahl

I TV och tidningar stöter vi allt
oftare på ordet "datakommunika
tion". Innebörden av detta ord är
att datorer "talar" med varandra
över teleledningar. Denna typ av
kommunikation, som DU snabbt bre
der ut sig, kan vara av stort intresse
även för privatpersoner. Björn Berg
dal kommer i denna och i en
följande artikel att berätta bur detta
går till ocb vad man kan ha för
nytta av denna nya teknik.

I två artiklar kommer jag an kortfattat
berätta om datakommunikation med
hjälp av släktforskarens dator. Denna
första artikel bebandlar översiktligt
vad, som fordras och vad man behöver
tänka på innan. I nästa nummer av
tidningen kommer jag an ge en detal
jerat exempel på uppringning och
tillvägagångssätt vid kontakten med
den uppringda databasen.

An med sin dator via telenätet kunna
kommunicera med andra släktforskare
kan vara mycket givande. Det är
faktiskt intressant även om man inte i
övrigt har "datoriserat" sin släktforsk
ning. För den, som har sin släkt
forskning på data erbjuds dessutom
ännu mer spännande möjligheter till
datautbyte.

Elektroniska anslagstavlor

Kommunikationen sker, som regel in
direkt via så kallade BBS = Bulletin
Board Systems, en slags elektroniska
anslagstavlor. På dessa anslagstavlor
kan man sätta upp egna anslag eller
läsa andras. Man tär också, som regel
tillgång till diverse programvaror och
informationen i större databaser, som
tillhandahålls av den (organisation),
som svarar för BBS:en. Via BBS:en
kan man också ofta skicka sk elektro
nisk mail dvs riktade meddelanden till
en eller flera mottagare. Mottagaren
tär sin post genom att ringa upp en
BBS och vittja sin "brevlåda" (sådan
nppringning och hämtning kan ske helt

. automatiskt och schemalagt).

De flesta BBS:er är aniutna till
överordnade, ofta globala, datanät. Via

"sin" BBS kan man alltså ofta nå hela
världen och som regel till mycket låg
kostnad. Många olika BBS:er finns för
alla möjliga syften. l samband med den
nyss timade debatten om barnporno
grafin visades i massmedia hur man för
detta avskyvärda ändamål nyttjade
BBS-tekniken. Man belyste också hur
svårt det är att lagstifta om en verk
samhet där det brottsliga är något, så
abstrakt, som möjligheten an överföra
och endast i korta stunder visualisera
de brottsliga bilderna.

BBS:en är alltså, som regel, något som
man ringer upp via sin telefonledning
och det är den typen av BBS, som här
skall behandlas. Som släktforskare är
man också speciellt intresserad aven
"slilktforskarBBS". En sådan är DIS
BBS i Linköping varför jag tänkte ta
den som exempel i nästa nummer av
tidningen, då jag skall beskriva det
praktiska tillvägagångssättet. Förutom
telefonledning behöver man ett sk
modem och programvara till sin dator.

Modem

Modemet ansluts mellan dator och
telelinje. Dess uppgift är tvåfaldig:

a) Det skall sköta uppringningen av
mottagaren och kontrollera att
förbindelse kan etableras. Nästan alla
modem har också egenskapen att
kunna detektera om det blir uppringt
och därvid "lyfta på luren" och tala
om för det uppringande modemet an
förbindelse kan etableras. Denna se
nare egenskap är mindre intressant för
den, som endast själv önskar ringa upp
en BBS. För två släktforskare, som
önskar utväxla data mer direkt med
varandra är det dock en bra egenskap.

b) Det skall omvandla datasignalerna
från datorn (MOdulera) till signaler,
som passar vår telefonledning, som
inte alls är gjord för datatrafik egentli
gen. Det skall omvänt (DEModulera)
signalerna från vår telelinje till för
datorn läsbara data.

Hastigheten med vilken data kan
sändas och tas emot anges i antal
databitar per sekund. En databitlsekund

är ungefär lika med l baud. l modem
teknikens begynnelse var hastigheten
IlObaud vaniig. l dag är övre gränsen
för vad man kan föra över på en vaniig
telelinje ca 20000 baud. DIS BBS
klarar 300 baud till 9600 baud. En
vanlig och praktisk hastighet för en
släktforskare är 2400 baud. En vanligt
skrivtecken kräver ca !O databitar och
med 2400 baud kan man alltså föra
över 240 tecken/sekund vilket är fullt
tillräckligt om det inte är stora
datamängder, som skall föras över.
Även ett 300 bauds modem räcker för
an kunna läsa och skriva det viktigaste
utan att teleräkningen behöver bli för
hög. Som regel anpassar sig den
uppringda BBS:en automatiskt till den
uppringande vad gäller datahastighet
och modulationstyper etc så det
behöver maninte tänka på.

Kommunikationsprogram

Programvaran, som man behöver, skall
kommendera modemet an ringa upp
och an visa det som sänds och tas
emot på bildskärmen samt också vid
behov sända och/eller lagra data i
datorns olika minnen. Det finns en
ohygglig massa kommunikationspro
gram tillgängliga. Som regel tär man
med minst ett program då man köper
modem och som regel är detta program
användbart. Även andra programvaror
brukar ha "inbyggda" kommunika
tionsprogram. Exempel på sådana är
Tenninalen i Windows och Terro90 i
Norton Commander 4.0. Det
förstnämnda har jag provat men haft
en del problem med. Det sistnämnda är
mitt favoritprogram, det innehåller allt
man behöver, lätt tillgängligt i det
också i övrigt excellenta DOS-skal,
som Norton Commander utgör. Man
kan också köpa kommunikationspro
gram, många med avancerade faxfunk
tioner etc. Ett mycket känt program är
PROCOM PLUS. Slutligen finns s.k.
shareware-program att fil. exempel på
ett sådant är FL_200. FL_200 fungerar
bra bara man inte försöker föra över
stora filer. Det äldsta och mest kända
kommunikationsprogrammet torde vara
Kermit, som också innehåller vad som
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blivit ett av de vanligaste protokollen
för filöverföring.

Protokoll

En regeluppsättning för hur de kom
municerande datorerna skall tolka de
data, som överförs, kallas protokoll.
Om överförda data är vanliga tecken,
sk ASCII-tecken så är det enkelt, då
översätts de enligt ASCII -regeln och
visas på bildskärmen, men om det är
till exempel ett datorprogram med
"ren" binärkod, så kan vad som helst
inträffa om inte mottagaren är beredd
och har den rätta regelbo
ken till hands. Två van
liga och viktiga ytterligare
egenskaper hos protokoll
är förmåga till datakom
pression, för att spara te
lefontid åt oss samt att
kontrollera och eventuellt
felrätta del, som skickats.
Alla de vanliga standard-
protokollen har sådana funktioner och
om man har en dålig linje så ser man
(ofta i en särskild ruta) hur data sänds
på nytt när fel uppstår. Går det för
dåligt brukar man erhålla felmeddelan
den. Förutom Kettnit så är X-modem
y -modem och Z-modem vanliga proto~
koll och brukar finnas som alternativ
att välja bland i kommunikationspro
grammet.

Inkoppling av modem

När man kopplar samman sin utrust
ning är det några saker, som är
viktigare än andra för ett lyckat resul
tat:

a) Använd den första telefonjacken i
huset eller lägenheten, sett från tele
fonstationen. b) se till att dina tele
jackar är kopplade så att de bryter bort
varandra enligt Telias standard. Gör du
det så slipper du bli arg på andra
familjemedlemmar för att de bryter
mitt i en filöverföring eller en intres
sant session. Du får också bästa
möjliga linjedata vilket är speciellt
viktigt om du tänker utnyttja de högre
hastigheter, som medges med moderna
modem. c) Om du ser till att din
modempropp också följer Teli-standard
och återställer linjen korrekt då du inte
ringer så kommer dina nära och
anhöriga att låta dig fortsätta med din
hobby. d) Det är bra men inte
nödvändigt om modemet har en egen
COM-port i datorn. Om modemet skall

dela bo med musen blir det gärna
trassel med de omställningar, som
behövs då man vill växla mellan
arbetsuppgifterna. e) Om du, SOm jag,
bor på landet och intill elaka Konti
Seankablar och dylikt är det en god
vana att dm ur modemproppen ur
jacken då den inte används.
ÖVerspänningar från åsknedslag eller
annat otyg skadar lätt modem eller
dator. Ett i datorn inbyggt modem kan
också lättare skada själva datorn i
samband med åsköverspänningar eller
andra "oförklarliga" händelser (vilket

ofta är llka med någon kor
tis någon-stans i elnätet). Ett
yttre modem ger något
bättre skydd av själva da-

torn. Va
man gör med
ett nätan
slutet modem
och en dator
är alltså att.
man bringar
elnätet oc
telefonnätet i

mer eller min
dre intim kon
takt med varan
dm och detta
innebär i sig en ökad risk.

Programinställningar

Om man nu förberett sig enligt ovan
med sin utrustning och sedan startar
sitt kommunikationsprogram så kan
strax det roliga bölja. Som ytterligare
förberedelse måste man emellertid tala
om för programmet vilken COM-port,
som modemet använder och vilka
andra inställningar, som kan behövas.
Detta sker i nästan alla kommunika
tionsprograrn i en sk set-up-meny.
Följande brukar behöva ställas in:

a) COM-port för modemet.

b) Kommunikationshastigheten (se
ovan och modem manualen)

c) Teckeorepresentationen. När det
gäller teckeorepresentationen så
förekommer 7 eller 8 bits kod. Ställer
man in 8 bit så blir det nästan alltid
bra. Problem med nationella tecken
å.ä ö t ex får man som regel ändå. E~

kontrollbit behövs ibland, som grund
tips kan man dock utesluta denna.
Detta kallas none och betecknas N.
Slutligen behövs en eller två stoppbi
tar, grundtips är en stoppbit. Det här
brukar sättas samman till ett ord: 8N l.
Kör man 8Nl (eller 8,N,I) så blir det
sällan fel!

d) Terminaltyp. Det här är ett litet
luddigare begrepp och man behöver
inte alltid definiera den. Någon gång
får man i alla fall frågan så det är lika
bra att reda ut det. Terminaltypkoden
talar om för programmet i BBS:en
vilken sorts terminal jag låtsas att min
dator är. För egentligen är det ingen
terminal utan en PC eller en MAC. För
att jag skall kunna skriva, läsa, radera
flytta markören etc noder sessionen så
måste man vara överens om koderna
för detta. Lösningen för att få allt att
stärnrna är att man låtsas vara en viss
bestämd sorts datorterminal som är
allmänt känd. Även bär är den histo
riska belastningen tung och böljar med
den äldsta sk ITY terminalen (det var
den, som bara klarade 110 Baud, ITY
står för övrigt för Teletype dvs det
gamla Telex). Sedan kom minidato
rerna, Digital Inc bestämde och deras
terminaler hette då VT100, VT200 etc.
Slutligen har standardiseringsfolket fått
säga sitt med ASCII och ANSI-termi
naler. Även här kan man ge ett
grundtips: VT100. Får man problem
med konstiga tecken eller markörför
flyttningar så får man prova med en
annan typ. Det brukar vara lätt att
ändra i programmet. Det brukar också
gå bra ända tills BBS:en försöker visa
bilder för dig.

e) Duplex. Välj full duplex ! Det
betyder att allt du ser på skärmen
kommer frän den andra datorn
(=BBS:en). Med andra ord om du
skriver A på ditt tangentbord så går
tecknet för A till BBS:en, som sedan
sänder tillbaka "ekar" detta så att du
ser det på din skärm.

Start av kommunikation

När alla de här förberedelserna är
gjorda så är det dags att prova! I nästa
nummer av Släktdata tänker vi i detalj
gå igenom en uppringning till
Föreningen DIS:s BBS i Linköping.
Sitt dock inte och vänta tills dess utan
prova själv ! Det är stor chans att du
lyckas ! Lycka till ! Numret är 013
139473.
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BBS:ER FÖR SLÄKTFORSKARE

DIS Family
Sysop: Bo Kleve.
Telefon: 013-13 9473.
Hastigheter: 300-9600 bps (ej split speed).
Protokoll: 8 bitar data, ingen paritet, 1
stoppbit ("8N1").

GFBBS
Sysop: Christer Jonsson.
Telefon: 08-530 430 88.
Fidonet: 2:201/111.
Hastigheter: 300-14400 (HST), V32, V42,
V42 bis.

NYA MEDLEMMAR (sedan föregående nr)

Sofia Andersson, tel 026-10 38 41,
Ormbärsvägen 21,80329 GÄVLE.

Torbjörn Aronsson, .. ..
Fritzhemsgatan 63 A, 83200 FROSON.

Ingmar Bergström, tel 063-p 1978,
Regementsgatan 9,83141 OSTERSUND.

Curt Carlsson,
Lindövägen 6, 817 00 NORRSUNDET.

Håkan Danielsson, tel 060-57 01 81,
Triangelv 81, 86033 BERGEFORSEN.

Lennart Danielsson,
Österå 3626 B, 880 30 NÄSÅKER.

Eva Engström, tel 0696-520 80,
S Halån 2401,84070 HAMMARSTRAND.

Uno Eriksson, tel 060-217 27,
Tallskogsvägen 2 I, 86433 MATFORS.

Anders Hammarberg, tel 060-15 8094,
Kvarngatan 10, 852 37 SUNDSVALL.

Ingegärd Jonsson,
Skogsta 24, 827 91 LJUSDAL.

Rolf Lindberg, tel 060-12 05 12,
Norbergsvägen 7, 856 53 SUNDSVALL.

Wido Lith, tel 063-12 8961,
Räntmästarvägen 6, 83200 FRÖSÖN.

Gunnel Långström, ..
Rörosvägen 9,84095 FUNASDALEN.

Brita Löfgren, tel 031-53 90..44,
Solstrålegatan 14, 41843 GOTEBORG.

E.bbe Löfgren, tel 0270-.~73 33,
Overbo 7335,82693 SODERHAMN.

Siv Lövgren,
Bergavägen 6, 828 30 EDSBYN.

Hugo Martinsson, tel 065Q~301 20,
Norrbovägen 3,82064 NASVIKEN.

Anki Olsson, tel 0653-164 14,
Storån, 820 60 DELSBO.

Bo Olsson,
Gladarbergsvägen 44, 703 76 ÖREBRO.

Anna-Karin Schander, tel 06~.3-105 15,
Gränsgatan 34 B, 840 60 BRACKE.

Erik Schenell, tel 0650-123 17,
Långslön 5144,82400 HUDIKSVALL.

Elisabeth Sundh, tel 018-54 89 80,
Helsingforsgatan 73, 75264 UPPSALA.

Elof Wallin, tel 0570-160 67,
Ingesundsvägen 33 B, 671 33 ARVIKA.

Edith Westman, tel 0660-610 77,
Bygdom 1494, 890 30 ARNÄSVALL.

Var snäll och meddela Ditt telefonnummer
om det saknas vid Ditt namn ovan! Det
samma gäller också eventuella adressänd
ringar. Ring kassören Göran Karis, tel 060
11 86 S8!

MEDLEMSAVGIFTEN

Det är fortfarande ett antal medlemmar
som ännu ej betalat medlemsavgiften 30 kr
för 1994. Dessa får ett inbetalningskort med
detta utskick. OBS att medlemskap i DIS
MITT förutsätter att man även är medlem i
DIS, som har sänt ut egna inbetalningskort.
Den som nyligen betalat in de 30 kronorna
till DIS tillsammans med DIS-avgiften (90
kr) kan bortse från detta inbetalningskort.

Var snäll och meddela kassören Göran
Karis, tel 060-11 86 88, om Du ej önskar
kvarstå som medlem!
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EFTERLYSNING

Bästa släktforskare! Jag tar kontakt med er
därför att mina rötter på min fars sida är
från trakten kring Sundsvall. Både min far
fars och farmors förfäder kommer huvud
sakligen från Hässjö socken. Min farfar het
te Isak Petter Aström f1854. Han var född i
Hässjö men flyttade till Alnö. Min farmors
namn var Anna Katarina Gundin f1853. A
ven hon var född i Hässjö.

Mina källor i efterforskningarna har, föru
tom kyrkböcker och mantalslängder, varit
familjeregistret för Hässjö. Tyvärr går hus
förhörslängderna ej längre tillbaka än 1814.
Det finns åtskilliga luckor i min antavla och
jag undrar därför om det bland DIS-MlTI
Nytts läsare finns någon som har stött på
någon av mina förfäder eller eljest kan ge
mig några tips eller informationer.

Här följer en kortfattad sammanställning av
några data om min farfars förfåder. l övrigt
hänvisar jag till utdraget ur antavlan, som
följer efter sammanställningen.

Min farfars förfåder

Den tidigaste anfader, som jag lyckats spå
r.a, är Anders Larsson f1726, byggmästare i
Avike bruk. Gift första gången 1751 med
D(?)ordi Jansdtr f 1729, dI772. Hustru 2 var
Margareta Ersdtr f1725, d1788 Hustru 3
hette Anna, gift 1791. .

Anders Larssons barn med dessa var Mar
gareta f1752, Lars f1757, Kerstin f1760,
Greta f1761, Johan f176~ och Anders f1768.
Sönerna tog sig namnet Aström.

Lars Åström, som är min farfars farfars far,
f1757-08-23, dI826-06-05, var liksom min
far byggmästare i Åvike bruk. Hans hustru
var Stina Ersdtr Byström f1759-01-36,
dI831-11-25.

Deras barn var Anders f1788 d1788, Brita
Dor. f1793 och Lars Erik f1801.

Lars Åströms bror Anders var mästersmed
vid Åvike bruk, gift med Stina Olofsdotter
Norström f1768. Barnen var Brita Cajsa
f1802, Maria Dor. f1807, Anders f1811 och
Erik Olof f1826.

För att återvända till huvudlinjen så var ä
ven Lars Erik, son till Lars .Aström, bygg
mästare. Han var bosatt vid Avike bruk till

1833, då han flyttade till Strand i Hässjö
socken. Han gifte sig 1824 med Stina Cajsa
Aberg f1801-06-24. De fick barnen Lars
Erik f1824, Mathias Fredrik f1826, Stina
Magdalena f1828, Eva Lovisa f1829 och
Fredrika Wilhelmina f1833.

Min farfars far Mathias Fredrik var torpare
i Strand, gift med Anna Kajsa Ålund f1829
11-22 från Strand. De fick sonen lsak Petter
(Petrus) f1854(9?).

lsak Petter Åström f1854-01-23 dI91O-03-29
var gift med Anna Katarina Gundin f1853
dl923-10-07. De flyttade från Rigsta i Häs
sjö till Alnö, där Isak Petter så småningom
blev förman vid Nyviks(?) såg. Barnen var
Amaldor f1879, Uno f1884 (min far), Ednor
f1887 och Sally f1889. lsak Petter var med
lem i baptistförsamlingen i Alnö, där han
var söndagsskollärare(?).

Utdrag ur min antavla

f Uno Evelin Severius Åström f1884
m Hanna Olivia Olsdotter f1884

ffIsak Petter Åström f1854
fm Anna Katarina Gundin f1853

fff Mathias Fredrik Åström f1826
ffm Anna Kajsa Ålund f1829
fmf Erik Gundin f1824
fmm Anna Märta Larsdotter f1821

ffff Lars Erik Åström f1801
fffm StinaCajsa Åberg f1801
ffmf Isac Alund f1795
ffmm Sara Greta Matsdtr f1801
fmff Pehr Gundin f1802
fmfm Johanna Fredrika Öberg f1797
fmmf Lars Larsson f1791
fmmm Märta Greta Pehrsdtr f1797

fffff Lars Åström f1757
ffffm Stina Ersdtr Byström f1759
ffmff Augustin Isacsson f1753
ffmfm Brita Isacsdtr f1745
ffmmf Mats Jonsson
ffmmm Anna Mårtensdtr
fmfff Jon Ersson f1770
fmffm Anna Lögdgren f1768

Med vänlig hälsning

Hans U Åström
Sågtorpsvägen 66
18330 TABY
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FAMILJEREGISTER FÖR MEDELPAD

Projektet FAMILJEREGISTER FÖR ME
DELPAD går ut på att mata in Helge Ny
bergs familjeregister för de olika socknarna
i Medelpad på datamedium med hjälp av
släktforskarprogrammet DISGEN.

Folkskolläraren Helge Nyberg (1913-1990)
utförde, sedan han 1974 blev pensionär, jät
tearbetet med att kartlägga befolkningen i
samtliga socknar i Medelpad utom Bergsjö,
vars kyrkoböcker brann upp på 1840-talet,
och Njurunda, som har ett eget register i bo
ken "Inbyggare i Njurunda under fem sek
ler" av Algot Hellbom. Aven för SundsvalIs
stad saknas register på grund av brand.

Helge Nyberg byggde upp familjerna med
hjälp av uppgifter från i första hand ministe
rialböckerna på en stomme hämtad från AI
got Hellboms "Bönder och gårdar i Medel
pad", som i sin tur är sammanställd av jor
deböckernas uppgifter. Familjeregistren
omfattar personer från 1535 till omkr 1800.
Fullständiga familjer förekommer från tiden
för de första ministerialböckerna dvs från
I600-talet.

Nämnas bör att Helge Nyberg utförde sitt
arbete med hjälp av ett vanligt kortregister,
alltså helt utan datorkraft. Utskrift på pap
per utfördes sedan av Registreringsbasen i
Ramsele. Registren finns dels i bokform (ett
fåtal ex på några arkiv och bibliotek) samt
på mikrokort som utlånas eller säljes av
SVAR.

I projektet har varje församling i Medelpad
tilldelats en egen flocknummerserie. För
samlingarna kan därför matas in av olika
personer, helt oberoende av varandra för
att senare kunna länkas ihop till ett gemen
samt familjeregister för hela Medelpad. Då
en socken är klar skickas den på diskett till
Annika Lindqvist för ihoplänkning med öv
rigt material.

Församlingarnas familjeregister slutar som
sagt i regel omkring år 1800, men möjlighet
finns naturligtvis att senare komplettera
med familjer från t ex 1800-talet.

Flera personer arbetar f n med inmatning
av "sina" församlingar. Hittills är omkring
35.000 individer registrerade. De socknar
som är klara och sammanlänkade är Alnö,
Attrnar, Holm, Indal, Liden, Selånger, Skön
och Torp. De flesta av de övriga socknarna
är under arbete.

Beträffande Borgsjö, vars kyrkoböcker
brunnit, pågår ett omfattande rekonstrukti
onsarbete som utföres av Karl-Ingvar Ång
ström och tidigare också av framlidne Jan
Abramsson. Aven deras arbete avses regist
reras i projektet.

11

/ Njurundo /I TO<j>

2 Attmaf 12 &'f$)ö

3 Tuna /3 H~rö

4 Sundsvall 14 Tynderö

5 A/nä /5 Hössjll

6 Skön l' ljustorp

7 TIrorö 17 'ndal
S Se/dnter /S Holm

9 Sättna l' Ud"
/0 Stöde

Följande socknar saknar f n inmatare: Ha
verö, Hässjö, Timrå och Tynderö. Om Du
vill mata in någon av dessa socknar så hör
av Dig till Annika Lindqvist, tel 060-55 83
39.

Inmatning sker i samband med att familje
registret (boken) gås igenom från början till
slut. Byarna står i boken i bokstavsordning.
I varje flock registreras omkring 500 indivi
der. Byte till ny flock görs lämpligen mellan
två byar. I flockbeskrivningen kan då föru
tom socken anges ett byintervall, t ex "IN
DAL, Arklo - Backen".

Den programvara som används i projektet
är DISGEN, ver 5.1. I programmet läggs o
lika notiser in för den aktuella personen ge
nom menyval. Den notisordning som an
vänds är: Yrke, Född, Död, därefter övriga
notiser i kronologisk ordning. .

Efternamn skrivs som vanligt, dvs med stora
och små bokstäver. Ex: Andersson. Här ut
nyttjas givetvis finessen med expandering,
första gången efter punkt, Anders. <En
ter>, därefter med A < F6 >. Dubbla efter
namn skrivs med bindestreck emellan. Ex:
Andersson-Berg. Patronymikon skrivs först.
Bindestrecket möjliggör sortering efter båda
namnen till personregister.
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Förnamn skrivs som vanligt, dvs med stora
och små bokstäver. Ex: Anders Johan.

Yrke skrivs om detta angivits.

Födelsedatum skrivs, om det angivits, under
notisen Födelse. Som födelseorten anges
den by, där föräldrarna bor vid födelsen.
Om personen är inflyttad, från annan by i
socknen eller från annan socken anges vid
inmatningen resp ort som födelsort. Detta
kontrolleras, när det gäller samma socken,
omgående på resp ställe i boken. När det
gäller annan socken kontrolleras detta vid
sammanlänkningen.

Dödsdatum skrivs, om det angivits, under
notisen Död. Som dödsort anges den by där
personen bodde vid dödsfallet.

Orter anges med By, Socken, (Länsbokstav)
Ex: Arklo, Indal (Y). Kommat möjliggör
sortering efter båda namnen till ortsregister.

Tidsperiod för ägare av gården och gårds
nummer anges under notisen "Levde". Ex.
"Levde 1700-1732 i Arklo nr 3". Observera
expansionsmöjligheten av gårdsnamnet och
möjligheten att kopiera notisen. .$amma
person kan ha flera Levde-notiser. Aven de
första ägarna av gårdarna , som saknar and
ra uppgifter än namn och år kan då skrivas
in med "Levde"-notis, vilket möjliggör sök
ning på "Levde" och upprättande av gårds
genealogier.

Utflyttad anges som "Utflyttad från ... " un
der notis "E".

Inflyttad anges som "Inflyttad till ... " un
der notis "I".

Anmärkningar skrivs under notisen "Text".

Ibland förkommer fel i boken. Detta märks
tydligast då samma uppgift skrivits olika på
två eller flera ställen. Här görs kontroll i ur
sprungskällan (kyrkoboken), vilken uppgift
som är den riktiga.

När registret blir mer komplett är det tänkt
att det skall tillhandahållas i någon form.
Ett sätt är att ha det på en föreningsdator
eller liknande. Då bör filerna skrivskyddas
på något sätt. DIS har tagit fram en "Read
only"-version av DISGEN, som skulle kunna
användas. En frågeställning är, vad händer
med informationen om den fritt får kopie
ras? Kanske bör detta förhindras för undvi
kande av förvanskning av data? Ett tänkbart
medium för spridning vore kanske CD-skiva

av WORM-typ (WORM = Write Once
Read Many)?

Vid användandet av detta register skall man
ha klart för sig, att det är att betrakta som
en sekundär, för att inte säga tertiär, källa.
Man skall alltså inte lita helt på att uppgif
terna stämmer. För sökning av individer är
registret utmärkt men varje uppgift måste
kontrolleras vid primärkällan av forskaren.

Lennart Lindqvist

RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTET 1994

Söndagen den 27 februari hade förening
en DIS-MITT sitt andra årsmöte i KFUMs
lokaler i Sundsvall med ett 30-tal deltagare.

Föreningens ordförande Bernth Lindfors
informerade från DIS' årsmöte och om da
gens program.

Vid årsmötesförhandlingarna var Bernth
Lindfors ordförande och Robert Hammar
stedt sekreterare. Till justerare för mötet
och tillika rösträknare valdes Jan Y-son
Stiernspetz och Nils Wide.

Till ordförande för ett år valdes Bernth
Lindfors.

Till styrelseledamöter för två år valdes
Gösta Olsson, Annika Lindqvist och Robert
Hammarstedt.

I fyllnadsval till styrelseledamot för ett år
efter Ingmar Bergström, som avgick, valdes
Lennart Lindqvist.

Till styrelsesuppleanter för ett år valdes
Lars Bruman, Bernth Persson och Erik
Svanberg.

Till revisorer för ett år valdes Jan
Lilliesköld och Kurt Pettersson.

Till revisorsuppleant för ett år valdes
Helen Mattsson.

Till sammankallande i valberedningen för
ett år valdes Birgitta Blomgren. Styrelsen
fick i uppdrag att utse de två resterande le
damörerna i valberedningen.

Arsavgiften för 1995 fastställdes till 40 kr.
Fullständigt protokoll finns att få från

sekreteraren för den som så önskar.
Efter årsmötet informerade Annika

Lindqvist om DISBYT.
Efter fikapausen visade Kenneth Hän

ström sitt nya släktforskarprogram GENE
ALOG.

Efteråt kunde deltagarna vid olika dator
stationer studera: DISBYT, GENEALOG,
DISGEN och HOLGER.

De som hade med sig sin programdiskett
med DISGEN 5.1 fick den uppgraderad till
absolut senaste version.
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RESULTAT AV ENKÄTEN

Alla våra ca 160 medlemmar fick en enkät
blankett med förra numret av medlemsbla
det. Vi har tyvärrendast fått in 27 st svar,
för vilka vi tackar, men så få svar kan dock
bara ge en liten fingervisning om medlem
marnas önskemål. Vi försöker givetvis att ta
hänsyn till dessa när vi planerar förenings
verksamheten. Tills vidare redovisar vi här
en sammanställning av svaren fråga för frå
ga.

Vilken datortyp har Du?

24 st har PC, 2 st har MAC, Ost har annan
typ, 1 st har ej dator.

Vilket/vilka släktforskarprogram har
Du/använder Du?

23 st har DISGEN men bara 18 st använder
programmet. 19 st har ver 5.1 för PC, 3 st
ver 5.0 för PC, 1 st ver 3.5 för PC och 2 st
ver 4.4 för MAC.

10 st har HOLGER men bara 4 st använder
programmet. 10 st har ver 4.0 för PC och
1 st ver 3.6 för PC.

3 st har GENEALOG men bara 1 st använ
der programmet. Samtliga har ver 1.0 för
PC.

2 st har ANARKIV, ver 3 resp ver 2.
Dessutom har 1 st PAF, 1 st FAMILY

HISTORY SYSTEM, 1 st FAMILY
REUNION, 1 st GENEALOGY och 1 st
SLEKT & GÄRD.

Synpunkter på ditt program?

DISGEN
* Bra, ej så användarvänligt.
* Utmärkt!
* Ver 3.5 tidigare utnyttjat, en del svårighe

ter. Ver 5.1 verkar svårhanterligt, för ut
förlig manual.

* Programmet är nog bra, men jag saknar t
ex enkla beskrivningar hur man lägger in
en person som gift sig två ggr (ska den
man är släkt med läggas i först eller går
det i tidsföljd?) samt när det finns två
barnkullar och oä barn.

* Bra programvara.
* ~et är bra, men det tar lång tid att lära

sig.
* Bra. Har fått utskriftsproblem på sistone

"Fatalt fel nr 902 vid start av utskrift av
antavlor. Har sänt brev till DIS men ej
fått svar.

* Svårt att förstå handledningen.
* Gammalt, gammal teknik.
* Bra.
* Mycket bra men torftigt användargräns

snitt, trots att MAC-versionen säkert är
överlägset PC-versionen (avseende an
vändarmiljön alltså)!

* DG5 använder jag för min egen forskning.
Ett bra program med många möjligheter.
Lite komplicerat men roligt.

HOLGER
* Bra.
* Jag använder Holger 3.6 för skolbruk.

Programmet är användarvänligt. Eleverna
lär sig fort att använda det. Holger 4.O
använder jag för databaser från "Björna
minne''. Det tar stort utrymme på hårddis
ken. För en backup aven databas "Björ
na" krävs 4 disketter, om man inte använ
der sig av packningsprogram. Manualen
är bra - enkel att använda för "icke data
proffs" .

GENEALOGY
* Bra.

PAF
* Bra program.

ANARKIV
* Mycket bra program.
* Lätthanterligt, manual på 22 sidor.

KOM HIT OCH
HJJiLPMIG.

PON11JSI

DETS1: RAli
JAG STARTAR
PROGRAMMET

GENOMAli
DUBllELKUCKA

PÄMEHY-

r~......RAJEN.

OCH7

JAG SER INGEN
FÖRBASKAD
MENYRADI

FÖRSTSKA M~ DET
DUKANSKE
LETA RJili PÅ • S! RJU
STRÖM- S1:EG .ETT".

BRYTAREN. • !
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FAMILY REUNION
* Bra program.

SLEKT& GÄRD
* Bra men svår manual.,

Vad önskar Du gå kurs i på din ort?

3 st önskar gå kurs i DOS, 11 st i DISGEN,
3 st i HOLGER, 1 st i GENEALOG och 1
st i WINDOWS.

Kan du tänka dig att själv vara kursledare
på din ort?

5 st, boende i var sitt landskap, kan tänka
sig det.

Kan Du tänka Dig vara ombud för DIS
MITT på din ort?

3 st, boende i var sitt landskap, kan tänka
sig det.

Vad saknar Du i DIS-MITT-NYTT resp vad
bör vi ta bort?

En medlem tycker att vi även bör presente
ra medlemmarnas forskning, så att män
niskan bakom datorn kommer fram.

En saknar bilder.

Bättre namn på medlemsbladet?

Vi har fått följande förslag: DIS-MITT
ANOR, Mittuppslaget, DIS-ketten, ..Mitt
Disketten, XYZ-Diskett, Bra som det ar.

Vad vill Du ha ut av Ditt medlemskap?

En medlem vill ha tillgång till "fadder", dvs
allround, personlig, bra och snabb
support på hans egen dator (heIT.Jma) om
och när något händer och han kor fast.

En skriver så här: Jag hoppas DIS bevakar
"Power PC". Power PC är ju en ny dator
plattform på vilken diverse operativsys
tem skall kunna nyttjas. MacIntosh, O/S,
Windows NT m fl. DIS skall ju ta fram en
Windows-ver~ion av DISGEN och samti
digt göra plattformsöverföringar lätta.
Var då medveten om att Power PC kan
ske blir en ny plattform-standard!

En önskar få mera tid.
En önskar få information i datatekniken i

släktforskning och om vilka hjälpmedel
som finns att tillgå.

Lennart Lindqvist

DISGEN VERSION 6.0

En ny version av DISGEN väntas släppas
under oktober. En mängd förbättringar avi
seras bl a förenklingar och mer hjälp för
nybö;jaren. Mer om DISGEN version .?'O
får du veta vid DIS-MITTs medlemsmote
den 2 oktober, se notisen på sid l!

FRÅGESPALT

Finns det intresse för en frågespalt i vårt
medlemsblad? Skicka in frågor om släkt
forskarprogram och datateknik till vår
teknikansvarige Bernth Lindfors, adress se
sid 2.

MAe-SPALT

Vi vet att en hel del av våra medlemmar an
vänder MacIntosh. Tyvärr har f n ingen i
styrelsen någon erfarenhet. av denna .?at~r-.
typ, varför vi efterlyser ~agon som ar vII.hg
att i medlemsbladet skriva en spalt for
MAC-folket. Ring redaktören, tel 060-55 83
39.

ÖPPET HUS - SLÄKTFORSKNING

Lördagen den 29/10 kl 10-16 är det ÖPPET Ii.
HUS i Delsbo forngårdsmuseum. I i

Program:

* Släktforskningsprogrammet DISGEN för
dator visas

* Gamla kartor och handlingar ur museiar-
kivet

* Bokförsäljning
* Mikrokort och läsapparater finns att tillgå
* Kaffeservering
*m m

Gratis inträde!

Medverkande arrangörer:

DIS-MITT, Vuxenskolan, Biblioteket,
Hembygdsföreningen, m fl.
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SLÄKTFORSKARDAGAR I Ö-VIK

Fredag-Söndag den 26-28 augusti anordna~

des årets Släktforskardagar i Ornsköldsvik l
samband med Sveriges Släktforskarför
bunds riksstämma, som hölls under lörda
gen. På fredagen hade förbundet cirkelle
darkonferens och orförandekonferens. Sam
tidigt sattes utställningen upp av de delta
gande utställarna.

Lokalerna var i år ypperliga. Man höll till i
det nybyggda biblioteket med det angrän
sande konferenscentret Arken, båda elegan
ta och praktiska byggnader. Eller som nå
gon sade, "Örnsköldsvik har fått sitt Kultur
magasin ". Ett parkeringsgarage under bibli
oteket med hissar gjorde att ur- och ilast
ningen av utställningsmaterielen gick smi
digt. Även ett cafe fanns i biblioteksbyggna
den.

Värdföreningen Hembygds- och Släktfors
kare Nolaskogs hade ordnat ett utmärkt
program med föredrag både under lördagen
och söndagen, Som avslutning hade man
också anordnat en paneldebatt kring ämnet
"Datorn i släktforskningen" med vår ordfö
rande Bernth Lindfors som debattledare.

Som vanligt hade en stor mängd utställare
ställt upp. Där var, förutom Sveriges Släkt
forskarförbund och Föreningen DIS, även
släktforskarföreningar, arkiv och andra in
stitutioner, olika företag som bl a sålde
släktforskarprogram, böcker, hemslöjd, mm,
totalt ett 40-tal utställare.

Släktforskarföreningar från vårt distrikt var
årets värdförening Hembygds- och. Släkt
forskare Nolaskogs (Ornsköldsvik), Adalens
Släktforskarförening (Kramfors), Härnö
sands Släktforskare (Härnösand), Jämtlands
Läns Släktforskareförening (Ostersund) och
Midälva Genealogiska Förening (Sunds
vall).

Utställare med datorer och annan elektrisk
utrustning var..samlade i biblioteket, i ?en s~

Ljusgården. Ovriga utställare höll till p~

gångbron över till föreläsnmgslokalerna l

Arken.

Föreningen DIS visade upp en förhandsver
sion av DISGEN version 6.0. Den färdiga
versionen väntas släppas under oktober i år.
En mängd förbättringar aviseras, bl a för
enklingar och mer hjälp för nybörjaren. M~r
om DISGEN version 6.0 far du veta Vid
DIS-MITT's medlemsmöte den 2 oktober,
se notisen på sid l!

DIS-MITT hade ingen egen monter men as
sisterade i DIS-montern, där också före
ningens logotyp och informationsblad syn
tes. Dessutom återfanns våra medlemmar i
flera av XYZ- föreningarnas montrar.

Släktforskarnas Hus visade upp HOLGER
version 4.1, som släpptes under året.

Det i fjol lanserade GENEALOG lyste med
sin frånvaro, trots närheten till program
makarens hemort.

Programmet ANDATA visades i en monter
som delades av Datagenealogen och Indu
strimaker HB.

Mormonkyrkans internationellt använda
program PAF fanns som vanligt i deras
monter liksom sökning på CD-skivor med
släktsöksystemet FAMILY SEARCH, om
vilket vi berättade i förra numret och även
kunde titta på vid vårens studiebesök vid
mormonernas Forskarcentrum i Sundsvall.

Midälva Genealogiska Förenings monter
som sköttes av tre DIS-MITT-are visade bia
upp "Ättlingar till Johannes Rudbeckius",
omfattande ca 25.000 individer samt det
växande "Familjeregister för Medelpad",
hittills omfattande ca 35.000 individer. Se
artikeln om familjeregistret i detta nr. Båda
registren är gjorda med DISGEN.

Vår ordförande Bernth Lindfors och hans
kompanjon Kenneth Mossberg vi~ade. upp.
ett register, gjort med en applikation I

Q&A, över Västerbottens regemente, om
fattande ca 10.000 individer.

Hos Demografiska Databasen kunde man i
år inte koppla upp sig mot basen. Istället
hade man materialet på disk.

Samhall-Midland AB visade upp databasen
"Björnarninne" , som var gjord med Holger.
Basen omfattar individer ur ministerialböc
ker och husförhörslängder för alla försam
lingar i Örnsköldsviks kommun. Man kunde
tyvärr ej svara på hur många individer som
fanns inmatade.

Landsarkivet i Härnösand visade bl a upp
början till den Nationella Ar~ivDatab~sen

(NAD) , som är avsett att bli ett register
över alla arkivalier i landet.

I Härnösands Släktforskares monter hittade
vi Thord Bylund med databasen "Lubbe" (i
Holger) som nu innehåller 42.400 individer.
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Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum
(PLF) i Oskarshamn erbjöd sökning i en da
tabas omfattande 1,9 milj poster med födda,
vigda och döda i 140 församlingar i östra
Götaland, dock främst i Kalmar län. Mate
rialet fanns på en 650 Mb hårddisk.

På lördag kväll anordnades bankett med
mycket god mat. Vi underhölls också med
skönsång av kören "Nota Bene". Den tradi
tionsenliga dansen efter maten saknades
dock av många.

Den perfekta utställningslokalens läge mitt i
staden kunde locka mången tillfällighetsbe
sökare från staden att droppa in. Trots detta
verkade försäljningen ha gått trögt på en del
håll.

Vi hoppas och tror att även nästa års arran
görer Storstockholms GF kommer att lyckas
med arrangemangen med samma gemyt och
mänsklighet som Nolaskogsarna.

GENEALOGffiKTCENTRUM

I sommar öppnade SVAR sitt genealogiska
centrum i det nybyggda Arkiv- och Kultur
huset i Ramsele. Här skall det svenska kul
turarv som vilar i arkiven göras levande för
besökarna.

Denna verksamhet ger arkiven i landet en
möjlighet att nå ut till en bred allmänhet på
ett sätt som är helt unikt för såväl Sverige
som Norden.·

Lennart Lindqvist

HOLGER-KURSER

DIS-MITT söker någon inom XYZ-områ
det som är villig att leda kurser i HOLGER.
Ring Annika Lindqvist, tel 060-55 83 39.

För den som .vill gå djupare är genealogiskt
centrum en grven plats för föreläsningar och
kurser.

En forskarsal med 50 forskarplatser och
SVAR:s samtliga mikrokort och med speci
ellt utbildad personal ger besökarna service
med allt från rådgivning till fullständiga
släktutredningar .

Här finns också ett omfattande bibliotek
med genealogisk och topografisk litteratur
men också bibliografier och andra hjälpme~
del för forskaren.

F~r att göra kunskapen lätt tillgänglig har
manga pedagogiska metoder använts. Bland
annat finns spännande utställningar som ger
besökaren olika exempel på livsöden som
vaskats fram ur arkivkällorna.

Vid entren finns ett trevligt cafe som även
serverar lättare maträtter.

Förutsättningen för den publika satsningen i
Ramsele är SVAR:s pågående arbete med
att göra all icke sekretessbelagd information
på mikrokort tillgänglig för allmänheten.

För ytterligare information:
SVAR Svensk Arkivinformation,
Box 160, 882 40 Ramsele.
Besöksadress: Arkiv- och kulturhuset.
Tel 0623-725 00, 0623-20970.
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Upprop till alla släktforskare!
Hjälp till att samla in alla ättlingar till Petrus Stcuehtust

Skriv el/er ring till:

Ulla-BrittWallgrell
Skolv. 29a
43361 PARTIUE
tel 031·268730
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HÖSTENS PROGRAM

* Tisdagarna den 27/9, 25/10 och 29/11 kl
17.30-19.00 i Forskarhörnan vid ,Medel
padsarkiv har vi DROP-IN-RADGIV
NING för DISGEN-användare. Då har
också föreningen MGF sin RÅDGIV
NING där rörande släktforskning i all
mänhet.

* Söndagen den 2/10 har vi ett MED
LEMSMOTE. Se notis på sidan 11

* Lördagen del). 29/10 medverkar DIS
MITT vid ett OPPET HUS på forngårds
museet i Delsbo med bl a släktforskning
på programmet. Se separat notis i detta
nummer.

* Under hösten planeras en första steget av
en VECKOSLUTSKURS I DISGEN
Sundsvall. Intresserade ombeds kontakta
Annika Lindqvist, tel 060-55 83 39.

* Under hösten kommer steg 2 av den VEC
KOSLUTSKURS 2 I DISGEN i Delsbo
som startade den 22-23 januari att hållas.
Deltagarna kommer att kontaktas.

* Under hösten kommer steg 2 av den VEC
KOSLUTSKURS I DISGEN i Söder
hamn, som startade den 7-8 maj, att hål
las. Deltagarna kommer att kontaktas.

* Under hösten kommer steg 2 av KURS
LEDARUTBILDNING I DISGEN att hål
las i Sundsvall. Deltagarna kommer att
kontaktas.

Behöver vi anordna någon kurs på Din ort?
Kontakta i så fall Annika Lindqvist, tel
060-55 83 39.

FÖRENINGSSAMARBETE

DIS-MITT siktar på ett gott samarbete med
de lokala släktforskarföreningarna i XYZ
området.

DIS-MITT erbjuder sig därför att hos före
ningarna vid någon sammankomst berätta
om datorhjälp vid släktforskning, demonst
rera DISGEN samt informera om förening
en DIS-MITT.

Om intresse fmns, kontakta vår ordförande
Bernth Lindfors, tel 060-315 34.

MEDELPADSARKIVS TIDER I HÖST

Mån, ons-fre öppet kl 10-17.
Tis öppet kl 10-19.
Lör-sön stängt

Utöver normalt öppethållande gäller:
4/11, 23/12, 30/12 öppet 10-16.
Alla dagar före röd dag öppet 10-15.
5/1, 6/1 stängt.

Lör 3/9, 1/10, 12/11,3/12 extraöppet kl 11
15.

FORSKARHÖRNANS (YID MEDEL-
PADSARKIV) TIDER I HOST

Mån-tor öppet kl 10-19.
Fre öppet kl 10-18.
Lör-sön öppet kl 11-16.

Utöver normalt öppethållande gäller:
4/11, 23/12, 30/12, 5/1 öppet 10-16.
5/11, 24/12, 25/12, 26112, 31/12, 1/1, 6/1
stängt.

HAR DU PROBLEM?

Har du frågor om eller problem med DIS
GEN? Kontakta någon i DIS-MITT:s styrel
se, så kanske vi kan ge råd. Teknikansvarig
är ordföranden Bernth Lindfors. Du kan
också besöka någon av våra drop-in-rådgiv
ningar sista tisdagen varje månad, se vidare
under "Höstens program".

..

"KOMPAIIIIlEL? VISST KR DEN KONTA61BEL - DU KAN
TILL OC~ MED F,{ OEN I FLERA OLIKA FÄRGER!"
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Medlemsblad för DIS-MITT - Redaktör: Lennart Lindqvist

KALLELSE TILL ÅRSMÖTET 1995

Du inbjudes härmed till DIS-MITTs årsmöte som äger rum söndagen den 26 februari kl 13.00
i KFUMs lokal "Norr/Söder" (bottenvåningen), Kyrkogatan 29 i Sundsvall.

Program:

Årsmötesförhandlingar (dagordning bifogas medlemsbladet)

Nationella Arkivdatabasen (NAD)
Kenneth Hänström från Landsarkivet i Härnösand informerar och förevisar

(Se artikel i Diskulogen nr 34)

Lokalhistoriska BBS:en
Gunnar Engmark från Bjärtrå informerar om sin nya BBS

DISBYT-basen och div släktforskarprogram kommer att finnas med.

Fika med bröd till självkostnadspris.

VÄLKOMMEN!

Styrelsen

INNEHÅLL
Sid Sid

Kallelse till årsmötet 1995
Innehåll
Gott nytt släktforskarår 1995!
Till salu
DIS-MITT-NYTT nr l 1995
Hänt sen sist
DIS-MITT
Rapport från medlemsmötet
Frågespalt
Har du problem?
Datakommunikation via
telenåtet

BBS:er för slåktforskare
Nya medlemmar
Medlemsavgiften

l
l
2
2
2
3
3
3
3
3

4
6
6
6

Landsarkivet i Härnösand
Familjeregister för
Hälsingland

HOLGER-kurser
Information från SVAR
Efterlysning
Föreningssamarbete
Medelpadsarkivs öppettider
MAe-spalt
Ny version av DISGEN
Dataseminarium i Växjö
Vårens program
Forskardag i Sundsvall
Nordiskt genealogiskt

seminarium i Östersund

6

7
7
7
8
8
8
8
9
9

10
10

10



GOTT NYTT SLÄKTFORSKARÅR 1995!

Så har vi lagt 1994 bakom oss. Ett, som jag
hoppas, innehållsrikt år ur alla synpunkter.
Året har gått till historien och jag hoppas
att vi alla har medverkat till att lämna något
litet till eftervärlden och till framtidens fors
kare.

Hur har det gått med alla bilder som tagits
under det gångna året? Alla negativen har
väl lagts undan på en stöld- och brandsäker
plats, så att de kan användas för ny kopie
ring om olyckan varit framme. Alla bilderna
har väl försetts med datum och med namn
på personer och platser som är fotografera
de. Jag hoppas att det gamla fotografialbu
mets tysta gåta hör till det förgångna. Låt
albumen tala med bilder och ord som kom
mande generationer kan glädjas åt.

Den tekniska utvecklingen har inte heller
stått stilla. Vi har fått nya, kraftfullare och
billigare PC-utrustningar, snabbare proces
sorer och lagringsrnedia och allt i mindre
format. Pris-prestanda-utvecklingen har gått
framåt till allas glädje. Men måste vi vanliga
användare verkligen ha det allra senaste?
Har det inte gått status i att skaffa en 486:a
med minst 8 MB internminne och 500 MB
hårddisk, CD-drive, multimediafunktioner,
scanner och modem? Dessutom har nya
programprodukter, som kräver mycket mera
maskinkapacitet, kommit. Jag vill understry
ka vikten av att man verkligen analyserar
sitt dator- och programbehov idag och om
två-tre år. Man klarar sig fortfarande med
ganska enkla utrustningar om man inte är
professionell användare.

Även från föreningen DIS har en ny utgåva
av programmet Disgen (DG6) kommit. Vi
inom styrelsen har testat och funnit många
värdefulla nyheter. Det bästa, tycker jag
personligen, är den nya användardokumen
tationen, mycket mera lättläst och lättför
ståelig. Programmet har verkligen fått en
rejäl ansiktslyftning och blivit mycket mera
användarvänligt.

TILL SALU

Äldre nummer av DIS-MITT-NYTT kan
beställas för 10 kr per nr. Sätt in beloppet
på föreningens giro och ange vilket/vilka
nummer som önskas av nr 1/93,2/93, 1/94,
2/94 resp 1/95.

Vad ser jag då i det kommande året, 1995?
Jag hoppas att vår förening växer sig starka
re och att inriktningen på att skapa lokala
grupper inom distriktet blir verklighet. Som
det påpekas emellanåt så är vårt distrikt
stort och det kan vara svårt att träffas. Detta
är i och för sig riktigt, men genom små loka
la grupper tror jag att vi kan nå varandra på
ett effektivt och givande sätt. För att detta
skall bli verklighet behöver nuvarande sty
relse få in förslag på nya kandidater, med
intresse att arbeta för föreningen och dess
olika verksamheter. Hör av Dig!
För att ytterligare förkorta avståndet mellan
oss medlemmar i DIS-MITT, tror jag det är
viktigt att vi har ett levande medlemsblad.
Vår redaktör gör ett utomordentligt fint ar
bete, men han behöver hjälp. Om var och
en av oss sänder in en liten fråga, en efter
lysning, ett tips eller kanske till och med en
liten artikel om något ämne, så skulle det
bli till glädje för oss alla.

Tekniskt tror jag 1995 kommer att innebära
mera kommunikation via modem mot olika
databaser eller mellan släktforskare. Jag
tror också på att kombinationen text och
bilder går vidare samt att ljudet kommer in
som ett intressant komplement. Tänk Dig
att kunna framställa en släkthistoria med
text, bilder, kartor och ljud, allt med hjälp
aven PC!!!

Jag tror på ett givande släktforskarår 1995
med teknikens hjälp. Jag tror också på en
livlig verksamhet inom vår förening. Men
kom ihåg att det är just Du som kan hjälpa
styrelsen att nå målet. Kom med förslag och
synpunkter!

Med varma hälsningar

Bernth Lindfors

DIS-MITT-NYTT nr 11995
Upplaga 275 ex

DIS-MITT-NYTT sänds till alla våra med
lemmar samt till släktforskarföreningar, ar
kiv och kommunbibliotek i XYZ-Iänen.

Synpunkter på och bidrag till medlemsbla
det mottages tacksamt av redaktören, dvs
Lennart Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32
ALNO, tel 060-55 83 39.

Manusstopp för nästa nr är 1 juli 1995!!!
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HÄNT SEN SIST

* Tisdagarna den 27/9,25/10 och 29/11 ha
de vi DROP-IN-RADGIVNING för DIS
GEN-användare i Forskarhörnan vid Me
delpadsarkiv, Sundsvall.

* Söndagen, den 2/10 hade vi ett MED
LEMSMOTE. Se separat referat.

* Lördagen den, 29/10 medverkade I?IS
MITT vid ett OPPET HUS på Forngards
museet i Delsbo med bl a släktforskning
på programmet.

* Lördagen den 3/12 medverkade DIS
MITT vid ett MEDLEMSMOTE HOS
JLS (Jämtlands Läns Släktforskarföre
ning). Robert Hammarstedt informerade
om DIS-MITT, visade DISGEN ver 6,
visade bildbehandling och DIS FAMILY
per modem.

DIS-MITT

Styrelsen 1994:

Bernth Lindfors, Ordtorande o teknikansvarig.
Forellvägen 12, 86020 NJURUNDA, tel 060-31534.

Arne Södcrström, Vice ordförande,
Kyrkbyn 198, 825 92 NJUTÄNGER, tel 0650-700 91.

Robert Hammarstedt, Sekreterare,
Guldvägen l, 86020 NJURUNDA, tel 060-302 28.

GöranKarls, Kassöro medlemsregistrator,
Granitvägen 6, 853 57 SUNDSVALL, tel 060-61 86 88.

Annika Lindqvist, Ledamot o ujbildningsansvarig,
Lcjdarvägen 13, 865 32 ALNO, tel 060-55 83 39.

Lennart Lindqvist, Ledamot, medlemsblad o info-ansvarig,
Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel 060-55 83 39.

Gösta Olsson, Ledamot,
Sjömyra 2887,82060 DELSBO, lel 0653-120 51.

Lars Bruman, Suppleant,
Box 158, 833 00 SmOMSUND, tel 0670-107 77.

Dernt Persson, Suppleant, •
Svågavägen 23, 820 62 BJURAKER, tel 0653-220 28.

Erik Svanberg, Sjrppleant, ..
PI 9013, Södra Ohn, 83300 SmOMSUND, tel 0670-520 22.

Valberedningen:

Birgitta Blomgren, Sammankallande.
Björkvägen 17, 810 10 TORSÄKER, tel 0290-40159.

Lena Lundin, Ledamot.
Kalmarvägen l, 857 30 SUNDSVALL, tel 060-50 01 34.

Edith Westman, Ledamot.
Bygdom 1494, 890 31 ARNÄSV ALL, tel 0660-610 77.

FOreningsadrcsser:

Föreningen DIS-MITT, elo Robert Hammarstedt,
Gnldvligen 1, 860 20 NJURUNDA.

Postgiro: 620 1915-3 - Bankgiro: 5815-8148 - Org.nr 889201-9814.

DIS-MITT-NYTT, elo Lennart Lindqvist,
Lejdarvligen 13, 865 32 ALNO

Föreningen DIS. Sandgatan 10 kv, 58235 LINKÖPING.
Postgiro: 14033-5

RAPPORT FRÅN MEDLEMSMÖTET

Söndagen den 2 oktober hade föreningen
DIS-MITT ett medlemsmöte i KFUMs lo
kaler i Sundsvall med omkring 30 deltagare.

Föreningens ordförande Bernth Lindfors
informerade om dagens program samt visa
de en förhandsutgåva av DISGEN ver 6.

Efter fikapausen visade föreningens sek
reterare Robert Hammarstedt datahante
ring av släktbilder med scanning och hante
ring i ordbehandlingsprogram samt använd
ningen av modem genom uppkoppling mot
DIS' BBS DIS FAMILY.

Efteråt kunde deltagarna vid olika dator
stationer studera DISBYT och diverse släkt
forskarprogram samt beställa uppgradering
av DISGEN till version 6.

FRÅGESPALT

Finns det intresse för en frågespalt i vårt
medlemsblad? Skicka i så fall in frågor om
släktforskarprogram och datateknik till vår
teknikansvarige Bernth Lindfors, adress se
sid 2.

'liE-),VEN WN6l'!<AR, VE:!' ÅR MM DEr ATT" VEN ,i" ME
SOM~.~

HAR DU PROBLEM?

Har du frågor om eller problem med DIS
GEN? Kontakta någon i DIS-MITT:s styrel
~e, så k~nske vi kan ge råd. Teknikansvarig
ar ordforanden Bernth Lindfors. Du kan
också b~söka. någon av våra drop-in-rådgiv
nmgar SISta tisdagen varje månad se vidare
under "Vårens program". '
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Datakommunikation via telenätet
Av Björn Bergdahl

I vårnumret av tidningen berättade
Björn för oss om datakommunikatio
nens teknik. Nu när bösten står för
dörren och inombusaktiviteter som
slllktforskning tar fart igen åter
kommer ban. Här berätter ban bur
man använder sig av denna teknik i
praktiken.

#####

I förra numret av Släktdata gick jag
igenom bur man kopplar in sitt modem
till datorn och ställer in kommunika
tionsprogrammet etc. Nu skall vi
försöka oss på en praktisk övning: Vi
skall ringa upp Föreningen DIS BBS i
Linköping ocb pröva på några av
möjligheterna med en sådan databas.
Innan vi gör det är det på sin plats med
en liten genomgång av vad sådana
databaser kan innehålla, i allmänhet,
samt bur de är inrättade.

Som regel finns ett antal olika "avdel
ningar" i dem ocb utan någon väg
ledning då man loggar in är det som
att komma in i ett stort lager med en
massa svarta lådor. Man gläntar
försiktigt (tror man) på locken och
ibland väller det ut data eller obegrip
liga frågor, ibland är det en kinesisk
ask med ytterligare askar i innan man
kommer åt 'det gotta'. Den här väg
ledningen är skriven för att inte de
kinesiska askarna skall förvandlas till
Pandoras dito. En sak som de inte
innehäller, i varje fall enligt min
erfarenhet, är en bruksanvisning. De
verkar som regel vara konstruerade av
hackers för hackers. Det för dock det
goda med sig att vi inte behöver vara
rädda alls; man kan inte sätta eld på
dem eller sig själv och dom exploderar
inte och vår dator går inte sönder.
Skulle allting gå snett, vilket Gud
förbjude, så kan vi alltid dra ur
modemkontakten ur telejacket.

A. En brevlåda.

I brevlådan lägger man sina brev dvs
meddelanden av olika slag till andra
användare av databasen. Man hämtar
också sin egen post där. "Postutdel
ningen" sker som regel automatiskt
vid påloggningen, har man ett medde
lande, som är ställt till sig så får man
frågan om man vill läsa det, annars får
man beskedet att inga meddelanden
finns.

B. Mötes- eller konferensfora.

Dessa är ett slags anslagstavlor där
man sätter upp sina egna inlägg samt
tar del av andras. BBS:en håller reda
på vilka inlägg man läst och det finns,
som regel olika sätt att sovra bland alla
inlägg och meddelanden. BBS:en mar
kerar också på olika sätt vilka kom
mentarer, som hör till de olika in
läggen. Mötena kan vara öppna för alla
att både läsa och skriva i men kan
också vara reserverade på olika sätt så
att man till exempel bara får läsa i
vissa fall men inte skriva. DIS har
några möten där man får skriva bara
om man är medlem i DIS. Det kan
också finnas "hemliga" möten, som
man inte ens får reda på att dom finns
om man inte tillhör en viss använ
darkrets.

c. En eller flera "filareor".

Detta är förråd av olika datafiler eller
programfiler avsedda för "nedladd
ning" dvs hemtagning av abonnen
terna. Dessa filarear kan innehålla
mänga nyttigheter. Ofta finns här bland
annat hjälpprogram för att underlätta
just samlivet med BBS:en. Det kan
röra sig om program för uppackning av
komprimerade filer (filerna är ofta
komprimerade för att minska tiden det .
tar att föra över dem på telelinjen). Det
kan också vara program för att med
kortaste uppkopplingstid ( återigen för
att spara teletid) kunna vittja brevlåda
och konferenssystem på nya inlägg så
att man sedan kan läsa och begrunda
när "luren lagts på". I mänga BBS:er
är just denna filaren det viktigaste. Här
hämtar till exempel återförsäljarna de
allra senaste prograrnnyheterna för en
viss produkt. Här finns också textfiler,
som beskriver allt möjligt. Som regel
går det också att "ladda upp" filer till
filarean, d.v.s. skicka över nya filer
som andra kan ha glädje av. I DIS
BBS finns ett flertal filer med såväl
program för släktforskare, som datafi
ler med hela släkter i diverse format.

D. Något intressant i varje BBS.

I fallet DIS BBS så är det en avdelning
kallad DISbas. Den är uppdelad på två
underavdelningar DISBYT och SSFF.
DISBYT innehåller en mycket intres
sant databas med många av DIS-

medlemmarnas släkter inlagda, den
andra är en släktforskarförteckning
från Sveriges Släktforskarförbund, I
båda kan man söka på familjenamn,
platser och årtal. Får man "träff'
innebär det att man får reda på vem,
som intresserar sig för en viss släkt.

Fördel att vara medlem i DIS.

För att stimulera till medlemskap
föreningen DIS så får man inte i
klartext veta vem denne kollega är om
man inte är DIS-medlem själv. (bara
vetskapen om att någon jobbar med
samma släkt, som jag själv, kan vara
värt en del i alla fall). Den första
avdelningen uppdateras ständigt genom
att medlemmarna i DIS skickar in nytt
material, som efter bearbetning, läggs
till databasen. Detta är verkligen en
mycket intressant avdelning i DIS BBS
( utom för dem, som gärna vill reda ut
alla släkter själva).

Datatabasen för släktforskarförbundet
är uppbyggd på liknande sätt: man kan
söka på familjenamn, platser och årtal
t ex. Ytterligare en databas har till
kommit nyligen innehållande inmatade
kyrkoboksregister för olika socknar där
man också kan söka efter anor.

E. Möten eller konferenser

"Echomail" innebär att möten eller
konferenser (eller delar av dem ) ekas
till andra konferenssystem. På så vis
kan många användare ta del av infor
mation från hela världen. Omvänt
erhåller på så vis den akruella BBS:en
information om vad som sägs på andra
häll. Den här kopplingen till andra
(globala) system är mycket viktig och
innebär att man kan skicka brev till
nästan vem som helst bara man vet den
internationella adressen. Nät som Fido
net och Internet är det som gäller i
sanunanhanget. I den här artikeln blir
det dock inte mer sagt om dessa andra
nät.

Tidigare artiklar i Släktdata har över
siktligt behandlat dessa internationella
nät och vi hoppas att någon vill skriva
utförligare om detta senare och speci
ellt med koppling till DIS.

F. Speciell brevlåda

Ytterligare en särskild liten brevlåda
brukar finnas, nämligen en dar man når
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"SYSOP" dvs den ansvarige SYStem
OPe-ratören. Ofta får man frågan då
man avslutar om man har något att
säga honom.

Nu, till Attack!

Innan man ringer på DIS BBS, som
kallas "DIS Family" är det läropligt
att starta den logg, som finns i varje
kommunikationsprogram. Då får man
loggat seansen och kan efteråt gå
igenom denna i lugn och ro och kanske
lägga undan något viktigt i en liten fil
för framtida bruk. När man är
nybörjare är det extra värdefullt att
efteråt kunna kolla in vad, som gick
snett (för det gör det nästan alltid i
böljan, ge inte upp för det!). Använder
man loggen i Norton så får man med
alla kontroll-sekvenser också. Det kan
vara lite irriterande men går att editera
bort om man vill ha det mer läsbart. Vi
skriver alltså in numret till databasen,
013139473 i kommunikatonsprogram
mets telefonregister tillsammans med
uppgiften om dataformatet: 8N1 dvs 8
databitar, ingen paritet och en stoppbit.
Hastigheten kan såttas upp till 9600
baud om vårt modem klarar det. Med
darrande hand och rosiga kinder kom
menderar vi sedan "Dial" och
väntar... Upptaget! Detta triviala drab
bar alltså även en databas. Nåväl, vi
försöker en stund senare.

DIS-Family

DIS-Family, liksom de flesta BBS:er
håller reda på tiden man är påloggad
och för att alla skall få en chans så är
maxtiden begränsad till 30 min per
uppringning. Nästa gång går det bättre
och vi möts av DIS-Familys
välkomstskärm samt får uppge värt
namn (man skall undvika sk nationella
tecken som å, ä och ö så det blir till att
eventuellt förvanska sina namn) och ett
lösenord. Lösenordet gäller det att
komma ihåg till nästa gång (och till
nästa år eller så..) och eftersom det
inte handlar om att skydda familje
förmögenheten så välj ett enkelt lösen.
När man skrivit in namn och lösen får
man en uppmaning att Iäsa'bulleti
nerna". Detta är en meddelandearea
med diverse info om databasen. Ge
nom att slå Enter så får man läsa där.
Det yngsta meddelandet kommer forst
sedan bläddrar man sig bakåt. Då man
är nöjd svarar man nej i stållet för ja
på frågan om nästa meddelande. Alter
nativet Ja brukar f.ö. vara angivet med
stort J och nej med litet. Det betyder
att det räcker med att slå Enter for att
få alternativet med stor bokstav.

Postutdelning

Nu är det dags for postutdelning.
BBS-datorn kollar om man har brev,
som väntar (första påringningen har
man väl knappast det) och i så fall får
man meddelande om detta och en fråga
om man vill läsa och kommentera.
Kommentarerna kan man skriva in
med en editor och anvisningar får man
direki om man behöver, med hjälp
tangenter.

Vi går nu steg fOr steg

När man klarat av breven eller tackat
nej till dem så dyker DIS Familys
huvudmeny upp för första gången
tillsammans med en uppgift om hur
lång tid man har på sig den här
gången. (Låt dig inte stressas, du
hinner!). I huvudmenyn kan man välja
bland alla dessa filarear och konferen
ser eller Message areor, som de kallas
på den klingande dataknutte-svengel
skan. Det är bara att slå M så hamnar
man bland sådana.

Man får en ny meny. Där väljer man A
for Area Change. Om man nu väljer
frågetecken (?) får man en lista på de
olika konferenserna. Sedan väljer man
ut någon, som ser intressant ut och
skriver numret på denna och trycker
Enter och kan då bläddra bland in
läggen enligt de anvisningar, som
också kommer upp (faktiskt).

Ett mer avancerat sätt att umgås med
konferenserna närodes under C) ovan.
Det är att via särskilda program vittja
dem och eventuellt också komma med
inlägg via automatiserad påringning
for att spara telefontid. Sedan läser
man i lugn och ro "offline" ("oi" på
norrländska, uttalas med två långa
vokaler). DIS Family stöder just ett
sådant arbetssätt via något, som kallas
"QWK"-protokoll. Att beskriva hur
man sätter upp sin oi-läsare/skrivare
blir en egen artikel i den här serien.

DIS hasarea

Då vi har kikat färdigt i Message area
återvänder vi till huvudmenyn, vi har
ju loggen på så vi kan läsa ordentligt
efteråt om det var något spännande.
Från huvudmenyn skall vi nu besöka
DIS basarea. Vi väljer alltså D från
huvudmenyn och får upp en ny meny
där vi väljer l for att söka i DISBYT.
Vår kinesiska ask innehåller även här
en ny ask, som heter "Doorway to
unlimited doors" (vad var det jag sa
om Pandora ?!). Vi får också reda på
att vår tid är begränsad till 10 minuter!

Oförskräckta av detta gör vi ändock en !
sökning enligt anvisningarna. Vi nöjer
oss med att lägga till en sökrad. som
det heter och svarar nej på rad 2. Man
har stor chans att hitta matnyttiga
saker här. DISBYT lär innehålla> 700
000 uppgifter. Faktiskt ett mycket
kraftfullt hjälpmedel.

De, som inte är medlemmar i DIS får
stjärnor i stället for namn på den
forskare, Som lagt in den aktuella
uppgiften. Vi, som är medlemroar får
också stjärnor om vi inte registrerat oss
i "Register menyn". Annars får man
veta vem kollegan är. Bry er inte om
årtaJ och socknar om det inte behövs,
det räcker med vagnretur, som svar på
de frågorna. Jag tror att du fick napp,
eller hur!?

Inte så dumt!

Det kanske inte är så dumt ändå det
här med databaser! Innan vi loggar av
skall vi göra en sak till. Vi skall härota
hem en förteckning med kommentarer
över alla filer, som finns att få i
filareoma.

Vi återvänder alltså till huvudmenyn
(höljar känoas ganuuaIt och vant nu),
där väljer vi F och kommer till en ny
meny kallad "File area l ... Informa
tion". Vi väljer här D och rar frågan:
"Fil som skall hämtas (#1):" Vi svarar
DIS]MLY.ALL och får då en uppgift
om hur stor filen är och hur lång
beräknad tid det tar att föra över den
med vår hastighet samt vilket över
föringsprotokoll, i detta fall Xmodem,
som kan användas. Vi får också upp
maningen att påhölja hämtningen. Vi
trycker page-down-tangenten på värt
tangentbord och vårt kommunikations
program ber oss tala om vilket proto
koll, som skall användas. Vi väljer
Xmodem och en vagnretur till så får vi
tala om filnamnet (eller så föreslås
automatiskt DIS_FMLY.ALL) och en
vagnretur till så startar överföringen.
En liten stund senare har vi en fil i vår
dator med alla tillgängnliga filer i DIS
FAMILY förtecknade. Vi kan nu i
lugn och ro gå igenom vad vi vill
hämta nästa påloggning.

Tillbaka till huvudmenyn trycker vi G
för Goodbye och loggar av. Sista
frågan gäller om vi har något att säga
till sysop, som när detta skrives heter
Bo KJeve. Jag hoppas att den här
introduktionen gav mersmak och inte
avsmak för BBS-umgänge.

Saxat ur tidskriften SLÄKTDATA nr 3/94 med författarens tillstånd
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BBS:ER FÖR SLÄKTFORSKARE

DIS Family (Linköping)
Sysop: Bo Kleve.
Telefon: 013-13 94 73.
Hastigheter: 300-9600 bps (ej split speed).
Protokoll: 8 bitar data, ingen paritet, l
stoppbit ("8Nl ").

GF BBS (Stockholm)
Sysop: Christer Jonsson.
Telefon: 08-530430 88.
Fidonet: 2:2011111.
Hastigheter: 300-14400 (HST), V32, V42,
V42 bis.

Lokalhistoriska BBS:en (Bjärtrå)
Sysop: Gunnar Engmark
Telefon: 0612-530 35
Hastigheter: -14400 bps, V32, V42 bis
Protokoll: 8 bitar data, ingen paritet, l
stoppbit ("8Nl ").

NYA MEDLEMMAR (sedan föregående nr)

Bengt Briigge, tel 063.:12 1424,
Algstråket 7, 83143 OSTERSUND.

Gunnar Engmark, tel..0612-~30 35,
Köja 664, 872 96 BJARTRA.

Harald Gaunitz, tel 063-)) 32 78,
Storgatan 61 C, 831 33 OSTERSUND.

Olle Karlsson, tel 0910-77 80 80, o

Orrvägen 14, 931 64 SKELLEFTEA.

Viktor Magnusson, tel 060-61 32 81,
Talgoxvägen 13,85653 SUNDSVALL.

Pär Möller,
Norra Skepparegatan 23 C, 803 23 GÄVLE.

Gerd Tunong, tel 0270-570 44,
PI 470, 82026 MARMAVERKEN.

Åke Wiman,
Sylta 11, 824 94 HUDIKSVALL.

Karl Erik Åsell, tel 060-57 97 59,
Barrvägen 7,86033 BERGEFORSEN.

Var snäll och meddela Ditt telefonnummer
om det saknas vid Ditt namn ovan! Det
samma gäller också eventuella adressänd
ringar. Ring kassören Göran Karis, tel 060
618688!

Ett typiskt PC~modem

MEDLEMSAVGIFTEN

Nu är det .dags att betala medlemsavgiften
för 1995. Arsavgiften 1995 för DIS-MITT är
40 kr och för DIS 90 kr. Båda avgifterna,
dvs 130 kr betalas i år direkt till DIS-MITT,
postgiro 620 1915-3, med bifogade inbetal
ningskort.

Var snäll och meddela kassören Göran
Karis, tel 060-61 86 88, om Du ej önskar
kvarstå som medlem!

LANDSARKIVET I HÄRNÖSAND

Landsarkivet i Härnösand har nytt telefon
nummer: 0611-83500.

I och med den nya folkbokföringsreformen
då skattemyndigheterna tagit över folkbok
föringen, har detta gjort att kyrkoböckerna
skall levereras till landsarkiven. Detta har
gjort att man för att få plats med allt materi
al tvingats bygga ut landsarkivet i Härnö
sand. Man har idag nya magasin som rym
mer ca 30.000 hyllmeter. Härnösand är
dessutom det landsarkiv som först fått ma
terialet filmat och levererat.

Den nyinrättade folkbokföringsfunktionen,
LAFF, sköter idag det som pastorsexpediti
onerna tidigare gjort, t ex skriver ut ett
dödsfallsintyg, för tiden före l juli 1991.
Man kan ringa eller skriva dit eller komma
dit personligen.
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FAt'-'lILJEREGISTER för HÄLSINGLAND

Projektet FAMILJEREGISTER. FÖR
HALSINGLAND går ut på att mata m upp
gifter från kyrkoarkivalierna för dt: olika
socknarna i Hälsingland, med notenng av
källan, på datamedium med hjälp av släkt
forskarprogrammet DISGEN.

I projektet har varje församling i Hälsi~g

land tilldelats en egen flocknummersene.
Församlingarna kan därför matas in av oli
ka personer, helt oberoende a,:, varandra för
att senare kunna länkas ihop till ett gemen
samt familjeregister för hela Hälsin!;land.
Då en socken är klar skickas den på diskett
till Arne Söderström för ihoplänkning med
övrigt material.

Några personer arbetar f n med inmatnin&
av "sina" församlingar. Hittills är omkrmg
50.000 individer registrerade. De socknar
som är under arbete, som jag känner till, är
Arbrå, Bjuräker, Delsbo, Enånger, Jätten
dal, Nianfors, Njutånger och Norrbo.

Följande socknar saknar f n inmatare: Alfta,
Bergsjö Bollnäs, Forsa, Färila-Kårböle,
Gnarp, , Harmånger, Hassela, Hudik~vall.?
Hälsingtuna, Hög, Idenor, Ilsbo, Jarv~~,

Ljusdal, Los-Hamra, Mo, Norrala: RamsJ!?,
Rengsjö, Rogsta, Segersta, Skog-Lingbo, Sö
derala-Ljusne, Söderhamn, Trönö, Unders
vik och Voxna.

Om det är någon som sitter och registrerar
någon av dess socknar eller om det är någon
som vill börja så hör av Dig till Arne Sö
derström, tel 0650-700 91.

I övrigt gäller samma villkor som fö.r Fami~

jeregister för Medelpad som redovisades I
DIS-MITT-Nytt nr 2 1994.

INFORMATION FRÅN SVAR

I början av 1995 kommer den nya SVAR
katalogen att vara klar. Den har genomgått
en genomgripande förändring som innebär
att delar av den gamla katalogen bryts ut
och bildar egna pärmar. Så kommer t ex al
la kyrkoarkiv att placeras i egna pärmar (4
st) domstolsmaterial likaså (hittills 1 st) och
M{litaria (1 st). I de båda sistnämnda pär
marna kommer också att läggas mikrokort
förteckningar av sådant som nu ligger på
landsarkiven. Allt övrigt hamnar i en egen
pärm benämnd "Allmän de~". Omläggning~

instruktioner, nya pärmregister och ryggfli
kar samt ett alfabetiskt sökregister kommer
att distribueras till avtalskunderna.

En ny prislista diskuteras. Inget datum för
förändringar av priserna är fastställt.

SVAR planerar att engagera sig i en fors
karsal i Stockholm. Se artikel i Släkthisto
riskt Forum nr 4/94.

För ytterligare information:
Märlt FärnIöf eller Marianne Lindahl,
SVAR Svensk Arkivinformation,
Box 160, 882 40 Rarnsele.
Besöksadress: Arkiv- och kulturhuset.
Tel 0623-725 00
Fax 0623-725 05 (Forskarcentrum)
Fax 0623-725 55 (Administration)
Fax 0623-710 97 (Beställning av lån o köp)

När registret blir mer komplett är det tänkt
att det skall läggas in på CD-skiva och till
handahållas i någon form.

GÖWtN !-ED :>V""," AV 1'C·ÖVEl?Å1<IG/lEl5·
I.:JMF'UX.

Arne Söderström

HOLGER-KURSER

DIS-MITT söker någon inom XYZ-områ
det som är villig att leda kurser i HOLGER.
Ring Annika Lindqvist, tel 060-55 83 39.

JÄ~~I Nu HM!:.D~
VffGF.AD~X3tAtl!
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EFTERLYSNING

Kan någon hjälpa mig att spåra dessa
personer:

Karl Thurfjell, född 1888-10-01 på Alnön,
död 1966-02-14, bosatt på Alnön, Hans
hustru Valborg Tjerlström, född 1897-06-09
i Stockvik, död 1981. Karls far var Nils
Fredrik Thurfjell, död 24/1 (år?) i en ålder
av nära 97 år (dödsannons), dog på Alnöns
ålderdomshem.

Erik Dahlen, född 1823-04-09 i Indal, gift
1852-04-04 med Maria Näslund, född 1828
11-28 i Ljustorp.

Vad har de för anor? Är det någon som har
en aning? Tacksam för svar.

Olov Skoglund
Västergatan !8
941 33 PITEA.

MEDELPADSARKIV

Öppettider (normala veckor):

Mån, Dns-Fre kl 10-17
Tis 10-19
Lör-Sön STÄNGT.

Extraöppet kl 11-15 följande lördagar i vår:
14/1, 4/2, 4/3, 1/4, 6/5.

MAe-SPALT

Vi vet att en hel del av våra medlemmar an
vänder Maclntosh. Tyvärr har f n ingen i
styrelsen någon erfarenhet av denna dator
typ, varför vi efterlyser någon som är villig
att i medlemsbladet skriva en spalt för
MAe-folket. Ring red, tel 060-55 8339.

FÖRENINGSSAMARBETE

DIS-MITT siktar på ett gott samarbete med
de lokala släktforskarföreningarna i XYZ
området.

DIS-MITT erbjuder sig därför att hos före
ningarna vid någon sammankomst berätta
om datorhjälp vid släktforskning, demonst
rera DISGEN samt informera om förening
en DIS-MITT.

Om intresse finns, kontakta vår ordförande
Bernth Lindfors, tel 060-315 34.

•

"NeJ - IIITE P(-KRISHNAS IGEN."
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NY VERSION AV DISGEN

En ny version av DISGEN (version 6.0) är
släppt under hösten. Huvudsyftet med den
na är att DISGEN skall bli mer lättanvänt,
särskilt för den som är ovan vid DISGEN
eller datorer i allmänhet. Dessutom har en
lång rad funktionsförbättringar gjorts.

DISGEN kan nu ställas in i två lägen, Novis
eller Erfaren. I läget Erfaren finns förstås
fler och mera ovanliga menyval. Dessutom
har hjälptexterna har setts över och utökats
kraftigt så att hjälp kan fås i alla lägen.

Du kan nu välja om du vill använda bara en
flock (flock Omed max 100.000.000 perso
ner och giften) eller som förut flera flockar
(nu dock endast flock 1-999 men med max
100.000 personerlflock). Lägena En flock!
Flera flockar ger delvis olika menyer (enk
1are för novisen).

Vid hopkoppling eller flyttning av personer
kan de två personer som deltar i proceduren
visas sida vid sida i två mindre familjeöver
sikter. Hjälptexter guidar genom procedu
ren.

Med < Ctrl > + <vänsterpil > eller < Ctrl >
+ < högerpil > ändras aktiv person i famil
jeöversikten till dess närmast föregående
resp nästa syskon.

Några andra förbättringar: Statistikfunktio
nen är utbyggd. Säkerhetskopiering kan gö
ras medan du är i DISGEN. Expansion med
F6 fungerar nu även för källhänvisningar.
Släktboksfunktionen är förenklad. Sökfunk
tionen är förbättrad på flera sätt. Inställ
ningen av skrivare är förbättrad. Hjälppro
grammen DGBYT och DGCNF är nu inte
grerade med DISGEN.

En lång rad andra förbättringar har också
gjorts. Mer om detta kunde Du läsa i DIS
KULOGEN nr 34. Ytterligare beskrivning
finns i den numera helt omarbetade och
starkt förenklade handboken som medföljer
programmet. Konvertering från ver 5 till ver
6 krävs men är mycket enkel.

DISGEN version 6 kräver Hårddisk DOS. 'mm ver 3.1, min 512 kB RAM (men helst
640 kB) och kostar 500 kr (uppgradering
från ver 5 kostar 200 kr). Beställningsblan
kett finns i DISKULOGEN nr 34.

DATASEMINARIUM I VÄXJÖ

Följande inbjudan har kommit:

"Vi inbjuder till dataseminarium den 18-19
mars 1995 i Växjö. Inbjudan riktar sig till
släktforskarföreningar och enskilda, som
ämnar starta eller redan är i gång med att
upprätta databaser, omfattande data ur kyr
koböcker.

Syftet är att diskutera och dastställa normer
för uppläggning av databas, inmatningsruti
ner, sökrutiner, tillhandahållande av regist
rerat material samt copyrigth-regler. Med
verkan av experter från högskolan.

Anmälan om deltagande, som är en intres
seanmälan, skall vara oss tillhanda senast
den 31 december 1994 och får gärna inne
hålla uppgift om eget registreringssystem
och omfattning samt besked om mängden
material, som redan finns inmatat på starta
de baser.

Frågor om seminariet besvaras av:
Hehner Danielsson (0472-12029), Bengt
Carlsson (0470-676 26) eller Conny
Johansson (0472-100 34).

Skriftlig anmälan sändes till:
Kronobergs Genealogiska Förening,
Storgatan 1, 342 30 Alvesta."

DET HÄR SÄKERHET5PP.OGRA_T RE.ICl:RAR p~ ~ SAI\ER:
FELAl'\flG,A LIJSENORD, ICKE REGJSTRERAD€. ANVÄN~RE, OCH
1I~j.AND 6LOTTA MISSTANKEN AJr AHVANDAR'iiN R EN
sAN DÄR •C/\L IG TYP SOM MRA ~R UTE EFlER KOMST

AV KONFIDENTIELLA DATA.
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VÅRENS PROGRAM

* Söndagen den 29/1 anordnar vi en
UPPFRASCHNINGSKURS I DISGEN i
Sundsvall. Kursen riktar sig till den som
tidigare gått någon av kurserna i DIS
GEN i Sundsvall och vill fräscha upp sina
kunskaper och samtidigt vill gå över till
DISGEN version 6. Deltagarna har fått
inbjudan per brev. Kursledare är Robert
Hammarstedt och Bernth Lindfors.

* Tisdagarna den 31/1,28/2,28/3, 25/4 och
30/5 kl 17.30-19.00 i Forskarhörnanvid
Medelpadsarkiv har vi DROP-IN-RAD
GIVNING för DISGEN-användare. Då
har också föreningen MGF sin RÅDGIV
NING· där rörande släktforskning i all
mänhet.

* Lördagen den 25/2 anordnas steg 2 av
KURSLEDARUTBILDNING I DISGEN i
Sundsvall. Deltagarna kommer att
kontaktas av ledaren Bernth Lindfors.

* Söndagen den 26/2 har vi ÅRSMÖTET
1995. Se notis på sidan I!

* Lördag-Söndag den 25-26/3 anordnas
första steget aven VECKOSLUTSKURS
I DISGEN i Sundsvall. Intresserade om
beds kontakta kursledaren Annika Lind
qvist, tel 060-55 83 39.

* Under våren kommer steg 2 av den VEC
KOSLUTSKURS 2 I DISGEN i Delsbo
som startade den 22-23 januari 1994 att
anordnas. Deltagarna kommer att kon
taktas av kursledarna Arne Söderström
och Gösta Olsson.

* Under våren kommer steg 2 av den VEC
KOSLUTSKURS I DISGEN i Söder
hamn, som startade den 7-8 maj 1994, att
anordnas. Deltagarna kommer att kon
taktas av kursledarna Arne Söderström
och Gösta Olsson.

* Under våren planeras också första steget
aven VECKOSLUTSKURS I DISGEN i
Nordanstig. Intresserade ombeds kontak
ta kursledarna Arne Söderström, tel 0650
700 91, el Gösta Olsson, tel 0653-120 51.

Behöver vi anordna någon kurs på Din ort?
Kontakta i så fall Annika Lindqvist, tel
060-558339.

FORSKARDAG I SUNDSVALL

Lördagen den 4/2 1995 kl 11-15 blir det en
FORSKARDAG på Medelpadsarkiv i Kul
turmagasinet i Sundsvall i samarbete mellan
Midälva Genealogiska Förening och Medel
padsarkiv.

Preliminärt program:

Utställningar:
* Bildens hus - Information om pågående

utredning
* Gamla foton
* Antavlor

Demonstration av:
* MGF:s dator med "Familjeregister för

Medelpad"
* Släktforskningsprogrammen DISGEN och

HOLGER
* Släktforsking med mikrokort

Övrigt:
* Bokbord
* Försäljning av material
*mm

NORDISKT GENEALOGISKT
SEMINARIUM

i Östersund 9-11 juni 1995

Migration i Mitt-Norden,
från genetik till flyttlasspolitik.

Seminariet arrangeras av Jämtlands Läns
Släktforskarförening i samarbete med Sveri
ges Släktforkarförbund med anledning av
JLS' jubileum.

Framstående forskare från Norge, Finland
och Sverige medverkar med ett stort antal
föreläsningar. Utställning. Studiebesök. Ut
flykter.

För ytterligare information, program, m m, kontakta:

Ingmar Bergström, professor, ordf i JLS, 063-12 1978
Kjell Hoffman, 1:e arkivarie, 063- 10 84 85

Anmälan senast den 1 maj 1995 till Jämt
lands Läns Släktforskarförening, Box 418,
831260STERSUND.

Välkommen!
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MEDLEMS MÖTE

Du inbjudes härmed till DIS-MITTs medlemsmöte söndagen den 8 oktober kl 13.00
i KFUMs lokal "Norr/Söder" (bottenvåningen), Kyrkogatan 29 i Sundsvall

Program:

DEN MODERNA FOLKBOKFÖRINGEN
Folkbokföringen efter 1991 samt Landsarkivets folkbokföringsfunktion LAFF

Astrid Forsberg från Landsarkivet i Härnösand informerar

Föreningens BBS - "DIS MITT"
Bernth Lindfors och Robert Hammarstedt informerar och förevisar

DISBYT-utdrag mottages av Annika Lindqvist

Fika med bröd till självkostnadspris

VÄLKOMMENl

Styrelsen

II DIS MITT BBS startad !!! ~
INNEHÅLL

Sida

Medlemsmöte 1
DIS MITT BBS startad!!! 1
Innehall 1
Dr.S-MITT-N~tt nr 2 1995 2
Hant sen s i s t 2
DIS-MITT 2
Ledaren: DIS-MITT tar ett nytt steg

mot framtiden 3
Vad är vad? 4
Fragespalten 5
Rapport fran arsmötet 1995 6
DIS-MITT's budget 1995 6
Nationell arkivdatabas pa CD-skiva .. 7
Nya medlemmar 8
Släktforskardagar i Stockholm 10

Sida

Medelpads Sjöhistoriska Förening .. , 11
Familjeregister för Medelpad 11
Tekniksidan: Modemhantering 12
Nya BBS:er 14
Erbjudande till medlemmarna 14
HOLGER nu även för Windows 14
HOLGER-kurser 14
BBS:er för släktforskare ' 14
Erbjudande till föreningarna 14
Föreningssamarbete 14
DIS-MITT-ombud 15
Har du problem? 15
Höstens program 16
Medlemsavgiften 16
MAC-spalt 16
Till salu 16



DIS-MITT-NYTT nr 2 1995
Upplaga 375 ex

DlS-MITT-NYTT sänds till alla våra med
lemmar samt till släktforskarföreningar, ar
kiv och kommunbibliotek i XYZ-länen.

Synpunkter på och bidrag till medlemsbla
det mottages tacksamt av redaktören, dvs
Lennart Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32
ALNO, tel 060-55 83 39.

Manusstopp för nästa nr är l jan 1996 l!!

HÄNT SEN SIST

* Söndagen den 29/1 genomfördes en UPP
FRASCHNINGSKURS I DISGEN ver 6 i
Sundsvall med 8 deltagare. Kursledare
var Bernth Lindfors och Robert Hammar
stedt.

* ~öndag~.n den 2612 hade vi DIS-MITT's
ARSMOTE 1995. Se separat referat.

* Tisdagarna den 2812, 28/), 25/4 och 30/5
hade vi DROP-IN-RADGIVNING för
DISGEN-användare i Forskarhörnan vid
Medelpadsarkiv, Sundsvall.

* Lördagen den 11/3 genomfördes en
KURSLEDARKURS I DISGEN STEG 2 i
Sundsvall med 6 deltagare. Kursledare
var Bernth Lindfors .

* Lördag-Söndag den 25-26/3 genomfördes
steg 1 av VECKOSLUTSKURS I DIS
GEN i Harmånger med 6 deltagare. Kurs
ledare var Arne Söderström och Gösta
Olsson.

* Söndagen den 2/4 genomfördes steg 2 av
VECKOSLUTSKURS 2 I DIS GEN
Delsbo med 5 deltagare. Kursledare var
Arne Söderström och Gösta Olsson.

* Veckoslutet den 9-11/6 deltog DIS-MITT
i NORDISKT GENEALOGISKT SEMI
NARIUM i Östersund i samband med fö
reningen Jämtlands Läns Släktforskares
50-årsjubileum.

* Torsdagen den 29/6 medverkade DlS
MITT vid träffen SLAKTFORSKNING
MED DATOR i Bergsjö. Arrangörer var
Nordanstigs Bygd- och Släktband. Arne
Söderström informerade om DIS-MITT

och datorn i släktforskningen. Övriga
medverkande från DIS-MITT var Staffan
Boden, Karin Larsson och Åke Wiman.
Ca 50 deltagare.

* Föreningen hade även representanter
med vid SLAKTFORSKARDAGARNA
den 18-20/8 i Stockholm. Se separat
referat.

DIS-MITT

Styrelse 1995:

Robert Hammarstedt, Ordförande, teknikansvarig,
Guldvägen l, 86240 NJURUNDA, lel 060-302 28.

Arne Södcrström, Vice ordförande,
Kyrkbyn 198, 825 92 NJUTÄNGER, tel 0650-700 91.

Lennart Lindqvist, Sekreterare.jnfo-ansvarig, medlemsblad,
Lejdarvägen 13, 865 32 ALNO, tel 060-55 83 39.

GöranKarls, Kassör, medlemsregister,
Granitvägen 6, 853 57 SUNDSVALL, tel 060-618688.

Annika Lindqvist, Ledamot, utpildningsansvarig,
Lejdarvägen 13, 865 32 ALNO, tcl 060-55 83 39.

Staffan Boden, Ledamot,
OstraTullgatan 5, 824 32 HUDIKSVALL, tel 0650-185 06.
Gösta Olsson, Ledamot,
Sjömyra 2887,82060 DELSBO, lel 0653-120 51.

Lars Bruman, Suppleant,
Box 158, 833 22 STROMSUND, tel 0670-107 77.

Bemt Persson, Suppleant, .
Svågavägen 23, 820 62 BJURAKER, tel 0653~220 28.

Erik Svanberg, Suppleant, ..
PI 9013, Södra Olm, 833 30 STROMSUND, tel 0670-520 22.

Bemth Lindfors, Hedersledamot, BBS~Sysop,

Forellvägen 12, 86240 NJURUNDA, tel 060-315 24.

Valberedning:

Reine Björkman, Sammankallande, ..
Angermanlandsg 10 G, 891 35 ORNSKOLDSVIK, tel 0660-189 41

Birgitta Blomgren, Ledamot, .
Björkvägen 17, 810 10 TORSAKER, tel 0290-40159.

Lena Lundin, Ledamot,
Kalmarvägen l, 85730 SUNDSVALL, tel 060-50 01 34.

DIBYT-assistans:

Annika Lindqvist, DISBYT-oIrJJmd,
Lejdarvägen 13, 865 32 ALNO, tel 060-55 83 39.

DlS-MJTT-ombud:

Annika Lindqvist (Midälva Genealogiska Förening),
Lejdarvägen 13, 865 32 ALNO, tel 060-55 83 39.

Lennart Lindqvist (DIS-MITf):>.
Lejdarvägen 13, 865 32 ALNO, tel 060-558339.

Lennart Näslund, (Hembygds- och SläktforskareNolaskogs)
Nordanås 1070, 891 92 ORNSKOLDSVIK, tel 0660-421 09.

Brlua Olsson (Nordansjigs Bygd och Släktband),
Nyvägen 3, 82076 JATTENDAL, tel 0652-130 36.

Curt Sundqvist (Ådalens Släktforskarförening),
Box 88, 870 32 ULLANGER, tel 0613-130 00.

Föreningsadresser:

Föreningen DIS-MITT, c/o Lennart Lindqvist,
Lejdarvägen 13, 86532 ALNO.

Postgjrm 620 1915-3 - Bankgiro: 5815-8148 - Org.nr 889201-9814.

BBS:en DIS-MITT, tc1 060-315 34 (modem),
bastigbeter -19 600 bps (ej split speed), prut. 8Nl.

DIS-MITT-NYTT, clo LennartLindqvist,
Lejdarvägen 13, 865 32 ALNO

Föreningen DIS, Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING.
Telefon 013-149043, Telefax 013-14 90 91, Postgiro: 14033-5
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Finns intresse för en kurs i körning med
modem, tycker jag att vi skall genomföra
detta.

Varför inte som veckoslutskurs? Kursor
ter beståms av var intresset finns. Hör gärna
av er till vår utbildningsansvariga, Annika
Lindqvist.

I skrivande stund hör jag ett rykte som sä
ger att Mormon-kyrkan i Salt Lake City har
information tillgängligt på Internet. Jag har
inte hunnit kontrollera huruvida detta är
sanning, men det är också ett sätt att kunna
söka sina rötter. Vi har ju haft studiebesök
på Mormonkyrkan här i Sundsvall och o
nekligen finns det mycket i deras databaser.
Vi kanske skall ordna en kurs i att "surfa på
Webben" också?

Ingenting är omöjligt. Begränsningarna
sitter idag mest hos oss själva. Våga och
vinn!

Därför vill jag gärna slå ett slag Tör DIS
BYT. Idag finns ca 1 milj namnuppgifter i
basen. Skicka in ditt bidrag till DISBYT.
Materialet som du lämnar kan ingen utnytt
ja för egen vinning. Det som blir tillgängligt
är efternamn- utan kopplingar till personer,
orter, årtal och namn på den forskare som
bidragit med uppgiften till DISBYT. När du
lämnar ditt bidrag görs en kontroll mot hela
den inneliggande DISBYT-basen och du
kommer att få en lista över hur många "träf
far" du har med andra forskare och vilka
dessa är (namn, telefonnummer och ad
ress). Du kan då kontakta dessa för att se
nare eventuellt utbyta data med dessa fors
kare. Du har på så sätt en större kontroll
över ditt eget material, och beståmmer själv
hur mycket (eller litet) som du vill lämna ut.
Detta är ytterligare en möjlighet vi har för
att få kontakt med någon som kan bidra till
det egna materialet. Att vi sedan skall vara
vakna för att en datafil med en massa perso
ner med inlagda relationer (far, mor, barn,
osv) innehåller fel måste ännu en gång på
pekas. Kontrollera uppgifterna! Och var in
te rädd för att tala om att du har en avvi
kande mening när du stöter på avvikelser.
Alla vill ju få sitt material korrekt, även om
det svider ibland. Jag tappade en koppling
till Bure-ätten efter ett sådant påpekande.
Det var "fel" Anna Hansdotter ... Men mitt
material blev lite mer rätt t Jag får väl trös
ta mig med att salig Alf Henriksson avfärdat
Bureätten som "sagor" (surt, sa räven).

Avslutningsvis vill jag påminna om nyc
keln i Diskulogen nr 35 (mars -95) och vårt
förra nummer (1/95) som handlar om mo
dem och BBS-er. Annars hänvisar jag till
mina egna modemerfarenheter i artikel i
detta blad.

Välkomna till medlemsrnötet i oktober!

DIS-MITT TAR ETT NYTT
STEG MOT FRAMTIDEN

Så har vår förening tagit ett kliv framåt
igen. Nu i form aven BBS i Sundsvall. DIS
West och DIS Syd hann något före oss, men
vi har rekordet i kort tid mellan beslut och
verkstållande.

Sluta inte och läs nu om du inte vet vad
BBS betyder. Det finns ~.n förklarande arti
kel här intill - se "VAD AR VAD?".

Berth Lindfors är nu fullt engagerad med
att vara sysop (systemoperatör) fö.r DIS
MITT's nya BBS som är en DIS Family-bas.
Vi fick ett erbjudande från DIS i Linköping
om ett ekonomiskt bidrag om vi ville starta
upp en BBS i vår region. Villkoret var att
det skulle finnas någon kunnig som ville ta
på sig ansvaret för att driva en BBS i .vår re
gion för DIS medlemmm;. N!en att ~I skl!lle
ha en BBS igång redan I manadsskiftet JU
ni/juli 1995 var det nog ingen som trodde.

Styrelsen tog beslut om inköp av dat:aut~
rustning i slutet av maj. Undertecknad fick I
uppdrag att inhandla utrustningen sn.arast
och målet var att försöka ha utrustnmgen
igång så snart som möjligt. Det tog inte
många dagar förrän Linköping levererade
programvaran och den första kontakten
skedde redan någon vecka in i juni med en
av Bernths gamla 286:or som hårdvara. Jag
vill påpeka att vi har rätt man som sysop.
Det har inte varit lätt att få alla delpro
grammen att snurra på rä~t sätt, me!!
sysopen är tillräckligt kunnig och envis.
BBS-programmet är inte lätt att handskas
med ur en sysops synvinkel. Det är bra att
sådant inte märks när vi ringer upp och
"kör" som användare.

För den som är intresserad kan jag nämna
att datorn är en 486/DX4-100 med 8 MB
RAM 12GB snabb hårddisk, 28.800 bps
Dynaiink faxmodem (går teoretiskt att köra
57.600 bps datakommunikation), CD ROM
och en tapebackup som kö~s för at.t inte ris
kera att vi förlorar data VId en diskkrasch.
Den snabba hårddisken (EIDE) gör att sök
tiderna vi är vana vid från Linköpings DIS
BYT på ca 20 sek är nere i ca 0.1 sek (l).
Detta innbär många minuters tidssparande
om man vill göra ett antal sökningar.

Telefonnumret till DIS-MITT's BBS är
060-315 34, vilket är det nummer som finns
angivet sedan tidigare som Bernths h.em-.
nummer. För vanliga telefonsamtal, nng l

stället hans andra nummer 060-315 24.
Till att börja med stångs BBS:en under

natten eftersom den står olämpligt till, men
den kommer att flyttas för att tillgänglighe
ten skall bli 24 timmar - bra för oss nattugg
lor??

Varma hälsningar,
Robert Hannnarstedt
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VAD ÄR VAD?

BBS betyder Bulletin Board System och
är i princip en persondator (PC) som kan
svara dig och ditt modem och startar i detta
ögonblick ett program som du kan använda
dig av när du är uppkopplad.

Sysop eller systemoperatör, kallas den
som har hand om t ex en BBS eller ett
datanät.

Modem är en liten "telefonapparat",
kopplad till en PC, som ringer eller svarar
på kommando från ett program i sagda PC.

Faxmodem är ett modem som man, med
ett speciellt faxprogram, kan skicka telefax
med till vanliga faxmaskiner. I stället för att
skriva ut ett meddelande på en skrivare, kan
man välja utskrift till modemet med ett tele
fonnummer och skicka sitt meddelande.

Bps (bits per second) är ett sätt att uttryc
ka modemets hastighet. Ju större bps-tal,
desto snabbare modem. Tyvärr klarar inte
Telias nät mer än max 28.800 bps, och för
det mesta är den praktiska maxhastigheten
19.200 bps.

Internet är ett världsomspännande data
nät som man kan ringa upp med modem
och resa ut i världen. Du fardas snabbt mel
lan kontinenterna - det går med ljusets has
tighet! Fast man upplever ofta att det går
trögt p g av hård belastning.

Surfa på Webben (web = nät) innebär att
man är ute och söker på Internet. Söker
vaddå? Uppgifter om det mesta. Du kan ä
ven samtala med andra genom att skriva di
rekt, och du får svar direkt. Du samtalar
kanske med någon i USA med ditt tangent
bord, men telefonräkningen begränsas till
lokalsamtal och ev fast avgift till din "nod",
dvs den som du ringer upp med ditt modem
för att komma ut på webben (t ex Tele2 i
Sundsvall). Numera kan man titta på TV's
Rapport via "webben". De finns på adress
www.svt.se. Bestäm själv när du vill titta,
och titta på det du vill se .....

1,2 GB hårddisk är det samma som 1200
MB eller 60 ggr mer än de 20 MB som våra
äldre PC 8088 eller 286-or brukar vara ut
rustade med. Den är dessutom mycket
mindre till storleken rent fysiskt och mycket
snabbare.

EIDE (eller IDE-2) är en beteckning på
hårddisken och hanteringen av densamma
inne i maskinen.

RAM betyder Random Access Memory,
och är beteckningen på arbetsminne och är
bra att ha mycket av när man skall köra
Windows. DOS-program behöver utrymme
på de första 640 kB i RAM-minnet. Senare
DOS-versioner kan lägga vissa program
(vissa delar av DOS och musprogram, etc) i
det övre minnet (från 640 kB-1024 kB) för
att ge utrymme för andra DOS-program in
om 640 kB.

DISGEN är ännu så länge ett DOS-pro
gram, som går att köra från Windows om
man så önskar.

HOLGER (senaste versionen) är ett pro
gram som körs i Windowsmiljö.

DOS är det operativsystem som man
byggde de ursprungliga persondatorerna
för. Sen har kraven på prestanda ökat, och
DOS är numera ett föråldrat operativsys
tem.

Windows vet väl de flesta vad det är. Ver
sion 3.1 och 3.11 har en del arbetat med nu
ett tag. Det har nu i dagarna kommit ut en
ny version (Windows 95), som blivit mycket
omskriven. När alla program och datorer är
uppgraderade för denna version, har vi sat
sat många sköna slantar. Men Windows 95
lär ju vara ett steg mot att få ett bättre ope
rativsystem än DOS. Det återstår dock en
hel del innan vi slipper DOS-prompten
(C:\». Man lär behöva 12-16 MB RAM
minne för att kunna köra Win 95, och väl
att märka, Windows är inget program som
man har nytta av i sig. Någon sade att Win
dows är ett stort trögt menyprogram som
uppfyller alla kriterier för ett datavirus. Vis
serligen ett i de flesta fall kontrollerat virus.
Vem har inte blivit utkastad ur program
körda i Windows med en massa felmedde
landen? Men riktigt så illa är det väl ändå
inte. Normalt fungerar det, men jag saknar
stabiliteten.

Windows 95 - jag fick frågan från en kol
lega: "Vet du vad 95 står för?". "-71?". -"Jo,
95 st dataexperter behövs för installatio
nen", eller "95 % av användarna behöver
uppgradera sina datorer", eller "den lediga
platsen i MB som behövs på hårddisken", el
ler "den minsta frekvens processorn behöver
ha för att få snurr på programmet" .

Smiley: Ett sätt att kommunicera textle
des, framför allt utvecklat på Internet. Ex
empel på smileys är .. :-) glad eller ;-) glad
med glimten i ögat. Ar man ledsen över nå
got kan det bli :-( Har man boxats i unga
år : -) Fantomens smiley (8=II) osv.
Folkhumorn förnekar sig aldrig. Det är tur
det.

Robban
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FRÅGESPALTEN

Under denna rubrik kommer vi att ta in frå
gor från medlemmarna om släktforskarpro
gram och datateknik och även försöka ge
svar. Frågorna sänds till vår teknikansvarige
Robert Hammarstedt, adress se sid 3.

Denna gång har vi två frågor från Lennart
Nilsson i Krokom:

1) Kommer ordbehandlingsfunktionen (T) att
förbättras? Som det är i dag måste styrkader
användas för att få ett tillfredsställande
utseende på utskriften av antavlor, m m.

2) När man arbetarmed personerna i databa
sen blir det av naturliga skäl en mängd änd
ringar - data tillkommer på någonperson, nya
barn, partner, m m. Dessa uppgifter berör ä
ven andra personers antavlor. T ex om ett
barn tillkommer, får det barnet en egen antav
la (eget nr), men samtidigt får ändringen ge
nomslag på föräldrarnas antavla. Finns det
möjlighet till märkning av de andra personer
na så att jag kan se vilka antavlorjag måste
skriva ut för att antavlorna skall vara aktuel
la? Om man sitter en kväll och arbetarglöm
mer man ofta notera nr på de närliggande
personerna som fått ändrade data på antav
lorna?

Svar:

l) Vill man styra utskrifterna som det är i
dag, kan man "tvinga" ny rad eller nytt styc
ke, ge-nom att ange <NR> eller <NR>
<OR> (se manualen sid 21-22). Funktio
nen kommer förmodligen att bli helt annor
lunda i en Windowsversion av DISGEN. Jag
tror inte att man planerar att lägga ner nå
got mer omfattande utvecklingsarbete på
DOS-versionen av DISGEN, så vi får nog
avvakta lite tills det finns en mer utvecklad
ordbehandlare i en Windowsversion. Jag
brukar skriva ut mina antavlor/stamtavlor
till "fil" och sedan läsa in resultatet i en ord
behandlare för att sedan på ett enkelt sätt
redigera materialet.

2) Man måste nog betrakta antavlorna som
färskvaror i en databas som hela tiden ut
vecklas. Så fort ändringar görs i materialet
kommer det att påverka många antavlor.'
Jag för min del skriver ut antavlor när det
finns behov av det, t ex att jag vill delge mi
na resultat till någon eller att jag skall äka
till något arkiv för att forska. Det kan vara
lämpligt att göra utdrag då, men annars lig
ger ju allt material tillgängligt i datorn. Vill
man hålla reda på vad som är ändrat sen ti
digare, kan man direkt skriva ut ansediar på
de personer som tillkommit eller blivit änd
rade. Där finns då underlaget för att se vilka
antavlor som blivit förändrade. Med tanke
på att antavlor/stamtavlor osv är färskvara,
bör man vara noga med att datera utskrif
terna för att senare veta hur aktuella de är.
Programmet har ingen möjlighet idag att
märka personer som fått förändrad antavla/

.stamtavla. Det måste i så fall göras manu
ellt.

Jag hoppas Lennart är nöjd med svaret.

.Flockar och numrering i DISGEN ver 6.

Jag tycker att vi försöker glömma den gamla
numreringen av individer som vi varit vana
vid från tidigare programversioner. Det
finns även idag individnummer och partner
skapsnummer, men dessa används mest för
och av programmet för att skapa relationer
osv. All nödvändig numrering i antavlor/
stamtavlor sker ju automatiskt vid
utskriften.

Likaså tycker jag att man bör släppa be
greppet "flock" om man inte är van att be
trakta databasen uppdelad i flockar och kan
finna några fördelar med detta. Det finns
fördelar, men den normale användaren
kommer förmodligen aldrig att behöva an
vända sig av mer än en "flock". Man kan ju
~a ~era dat;abaser att. arbeta med som ligger
l olika bibliotek (arkiv) om man absolut vill
sära på informationen.

Robban
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RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTET 1995

Söndagen den 26 februari hade förening
en DIS-MITT årsmöte i KFUMs lokaler i
Sundsvall med ca 25 deltagare. Föreningens
ordförande Bernth Lindfors hälsade väl
kommen, informerade om dagens program
samt öppnade årsmötet.

Till ordförande för mötet valdes Bernth
Lindfors och till sekreterare Robert Ham
marstedt. Till justerare för mötet och tillika
rösträknare valdes Herman Jonsson och
Kerstin Andersson.

Efter presentation av styrelse- och revi
sonsberättelser beviljades styrelsen ansvars
frihet för den tid revisionen omfattade.

Till ordförande för ett år valdes Robert
Hammarstedt efter att Bernth Lindfors av
böjt omval.

Till styrelseledamöter för två år omvaldes
Göran Karis, Lennart Lindqvist och Arne
Söderström.

I fyllnadsval aven styrelseledamot för ett
år efter Robert Hammarstedt, valdes Staf
fan Boden.

Till styrelsesuppleanter för ett år omval
des Lars Bruman, Bernth Persson och Erik
Svanberg.

Till revisorer för ett år omvaldes Jan Lil
liesköld och Kurt Pettersson.

Till revisorsuppleant för ett år omvaldes
Helen Mattsson.

DIS-MIIT'S BUDGET 1995

Till valberedning för ett år valdes Reine
Björkman (sammank), Birgitta Blomgren
och Lena Lundin.

Bernth Lindfors valdes på styrelsens förs
lag till hederledamot i styrelsen med man
dat att representera DIS-MITT vid besök
hos föreningar i distriktet.

Eftersom budgetförslaget för 1995 ej hade
behandlats i styrelsen fick den nya styrelsen
detta i uppdrag samt att redovisa den fast
ställda budgeten i medlemsbladet (se noti
sen.BUDGET 1995).

Arsavgiften för 1996 fastställdes till oför
ändrat 40 kr.

Styrelsen fick efter förslag av Edith West
man i uppdrag av mötet att arbeta för att
kontaktpersoner utses med god geografisk
spridning i släktforskarföreningarna inom
vårt distrikt. Dessa skall kunna hjälpa med
lemmar med datafrågor och information om
föreningen.

Reine Björkman framförde önskemål om
att få ta del av styrelseprotokollen såsom
varande sammankallande i valberedningen.

Avgående ordföranden Bernth Lindfors
överlämnade ordförandeskapet till den nye
ordföranden Robert Hammarstedt, som av
tackade Bernth Lindfors med en blombu
kett från styrelsen och avslutade mötet.

Fullständigt protokoll finns att få från
sekreteraren för den som så önskar.

Efter fikapausen informerade Kenneth

Intäkter:
Budget -94 Utfall-94 Budget -95

Medlemsavgifter
Bidrag från DIS
Kursavgifter DOS och DISGEN
Aterbetalning kontoavgift
Ränta på bankkonto
Div. intäkter

4.500
6.000

200

4.080
11.340

1.150
1.600

97
297

6.400
6.000

1.800
700

Summa kronor 10.700 18.564 14.900

Kostnader:
Administration (porto, kontorsmaterial) 4.000 2.583 3.000
Möten (lokalhyror, förtäring) 1.500 1.100 1.500
Resekostnader 2.500 642 1.500
Inköp av teknisk utrustning 2.000 1.699 10.000
Div. kostnader 700 3.514 1.000
Vinst 9.026 -2.100

Summa kronor 10.700 18.564 14.900
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Hänström från Landsarkivet i Härnösand
om Nationella Arkivdatabasen (NAD).
Se separat artikel.

Medlemmen Gunnar Engmark från Bjärt
rå i Ångermanland informerade om den
BBS, Lokalhistoriska BBS:en,. som han star
tat. Han berättade om BBS:er l allmänhet,
om sin BBS, hur man ringer upp den och
vad man hittar i den. Där finns bl a en med
delandearea med bl a en brevlåda samt en
filarea med olika shareware- och freeware
program, m m. Ja, ring upp själv och se!
Gunnar Engmark ger även ger råd om
BBS:er, filhantering, m m på telefon 0612
530 35 kl 08.00-21.00. Hur man ringer .upp
BBS:en, se under rubriken BBS:ER FOR
SLÄKTFORSKARE.

Efteråt kunde deltagarna vid olika dator
stationer studera DISBYT och div släktfors
karprogram.

NATIONELL ARKIVDATABAS
PÅ CD-SKIVA

Vid årsmötet hade vi nöjet att få lyssna till
en presentation av den Nationella Arkivfra
tabasen NAD på CD. Kenneth Hänström
från Landsarkivet i Härnösand berättade
om och demonstrerade denna högintressan
ta produkt som på sikt kan bli till stor hjälp
för oss släktforskare.

Som inledning fick vi en genomgång av all
männa arkivschemat, som arkivalierna ord
nas efter.

Vårt kulturarv...

har nu börjat datoriseras. Informationen 0?l
Sveriges arkiv finns nu samlad 1 en Natio
nell ArkivDatabas som ryms på en enda
CD-skiva. Upplysningar om fler än 100.000
olika arkiv finns redan idag i databasen.

Den Nationella ArkivDatabasen (NAD) be
står av information från olika regionala och
lokala arkivdatabaser, som årligen insamlas,
bl a från Riksakivet, Krigsarkivet, Landsar
kiven Stadsarkiven i Stockholm, Malmö, m
fl U~iversitetsbiblioteket i Lund, Nordiska
Museet institutioner som ingår i Arkivregis
ter Sto~kholms Län (ASL), Nationaltegist
rets REA-databas och Arkivregister Orebro
Län.

Den största av dessa databaser är National
registret över Enskilda Arkiv (REA), som
innehåller information om privata perso
ners, släkters, föreningars och företags arkiv
från hela landet.

Databaseus innehåll

Databasen möjliggör sökningar som varit
synnerligen tidskrävande enligt äldre meto
der. I NAD får man bl a snabb information
om t ex:

* Förekomst av olika arkiv och uppgifter
om var de förvaras

* Arkiv rörande en särskild ort
* Arkiv från speciella tidsperioder
* Arkiv som behandlar särskild verksamhet,

t ex yrke, företag
* Arkiv som rör en specifik person,

förening, m m
* Arkiv som rör ett särskilt ämne

Refereusdatabaser

Till den Nationella ArkivDatabasen plane
ras även ett antal referensdatabaser som
kan tjäna som ytterligare vägledning för
forskaren. En del av dessa är redan i bruk,
andra är under uppbyggnad:

* En topologisk databas, som ger informati
on om administrativa gränser fr o m 1600
talet fram till idag

* En förvaltningshistorisk databas, med in
formation om statliga och kommunala
myndigheter och deras arkiv (under upp
byggnad)

* Ett adressregister över arkivförande insti-
tutioner i Sverige

Hur görs detta tillgängligt?

Det är meningen att skivan förutom på de
större arkiven även kommer att vara till
gänglig på biblioteken, där CD-spelare
kommer att finnas. Databasen kommer se
nare att kunna nås även via Internet och
skall då köras på en UNIX-maskin.

Även föreningar har möjlighet att skaffa ski
van, priset kommer att ligga omkring 2000
kr. Kravet är att man kan köra Windows,
dvs den dator man behöver skall vara minst
en sk 386:a med 4 MB, helst 8 MB arbets
minne.

Nya utgåvor beräknas komma en gång om
äret. F n är skivan knappt kvartsfull, det
som nu finns inlagt omfattar ca 150 MB.

För närmare information om NAD på CD
skiva kontakta:

Riksarkivet, NAD, Box 12541, 102 29
STOCKHOLM, Tel 08-737 53 70, Fax 08
7376474.
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NYA MEDLEMMAR (sedan föregående mo)

Abrahamsson Leif,
Box 406, 11479 STOCKHOLM.

Adolvsson Kurt, tel 0932-210 32,
Västerås 170, 91693 BJURHOLM.

Andermo Per-Göran, tel 08-92 05 08,
Steijers väg 2, 19145 SOLLENTUNA.

Andersson Arne, tel 060-831 14,
Edsåker 4726,86033 BERGEFORSEN.

Andersson Bengt, tel 060-4Q9 ~8,

Skördevägen 22, 860 35 SORAKER.

Andersson Ernst, tel 021-11 63 4.1, •
Gunnilbogatan 14 D, 723 40 VASTERAS.

Andersson Gunnar, tel 026-51 ~.7 44,
Furumovägen 29 D, 80641 GAVLE.

Andersson Lars-Åke, tel 0241-512 82,
Tallvägen 8, 78041 GAGNEF.

Axelsson Jonny, tel Q.690-301 12,
Säter 1365, 840 23 OSTAVALL.

Bergström Hans, ..
Spannmålsgatan 3, 718 32 FROV!.

Berlin Carl,
Trogsta, PI 1293, 820 65 FORSA.

Björkqvist Birgitta, tel 060-300 14,
Skedlo 8007, 86296 NJURUNDA.

Boberg Anna, tel 026-12 36 ;J-5,
Moränvägen 5 B, 806 33 GAVLE.

Bodin Arne, .
Sotinge plan 70, 163 61 SPANGA.

Castenfors Barbro,
Box 131, 182 12 DANDERYD.

Desen Jörgen, tel 0612-243 30,
Box 284, 881 26 SOLLEFTEA.

Engberg Tony, ..
Brändströmsg 3A, 19h 16, 803 24 GAVLE.

Englund Allan, tel 08-88 46 77,.. ..
Mickelbergsvägen 24 B, 12554 ALVSJO.

Eriksson Lena, tel 0650-253 33,
Glimsta 43, 824 92 HUDIKSVALL.

Fahlberg Ingela, tel 0650-103 25,
Trastvägen 20, 824 33 HUDIKSVALL.

Forsberg Per-Anders,
Box 117, 830 22 FAKER.

Fröjdfålt Sven, tel 08-710 18 76,.
Krongårdsvägen 8 nb, 14346 VARBY.

Granbom Jan, tel 0240-165 91,
Lorensbergavägen 20, 771 42 LUDVIKA.

Granholm Nina, tel 060-12 27 92,
Vallgatan 31, 85460 SUNDSVALL.

Granlund Ihrene,
Box 32, 617 00 SKÄRBLACKA.

Grundström John, tel 08-710 22 79,
Falkholmsgr 15, 12746 SKÄRHOLMEN.

HannelI Jarl, tel 0660-763 85, ..
Kempevägen 37, 59251 DOMSJO.

Hedlund John, tel 031-86 44 46,
Axgatan 33,431 40 MÖLNDAL.

Hedman Ulla, tel 08-58 01 1641,
Rågången 152, 17546 JÄRFÄLLA.

Hermander Gunilla, tel 0650-941 88,
Vattengatan 10, 82442 HUDIKSVALL.

Händel Östen, tel 0278-160 88, ..
Sandvägen 28 B, 821 51 BOLLNAS.

Jernaeus Claes,
Birger Jarlsg 112, 11420 STOCKHOLM.

Johansson Rune,
Trädgårdsmästareg 1, 82532 IGGESUND.

Karlström Jörgen, tel 0750-318 21,
Cementvägen 2, 136 50 HANINGE.

Källberg Yvonne, tel 0270-609 51,
Tönshammar 2374, 82022 SANDARNE.

Lagrelius Anders, tel 08-53 2.? 0229,
Ekbacksvägen 50, 144 63 RONNINGE.

Larsson Stig, tel 0687-;32024,
Skålan 1272, 84031 ASARNA.

Larsson Stig, tel 060-15 23 60,
Jungmansvägen 1, 85653 SUNDSVALL.

Leijon Martin, tel 08-94 30 52,
Glavagatan 23, by, 12371 FARSTA.

Lindmark Per-Olov,
Per Hallströms väg 10, 133 39 NACKA.

Lindqvist Alice,
Furusundsg 2, 4 tr, 115 37 STOCKHOLM.
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Mattsson Börje H, tel 0220-405 ~.8,

Vikingagatan 20, 73040 KOLBACK.

Melin Inga, tel 08-717 06 62, ..
Slalomvägen 14, 13336 SALTSJOBADEN.

Mellström Åsa, tel 026-51 60 53,
Sicksacksvägen 9,80632 GÄVLE.

Modin Rune, tel 08-758 35 85,
Ladugårdsvägen 13, 183 38 TÄBY.

Myrberg Kerstin,
Norrby Kumlaby, 733 92 SALA.

Nilsson Lennart,
Hissmovägen 7, 83040 KROKOM.

Norberg Leif, tel 060-12 40 85,
Hemmansv 15 B, 852 54 SUNDSVALL.

Olofsson Allan, tel 060-57 25 13, •
Södra Köpmangatan 7 B, 861 32 TIMRA.

Olsson Anna-Britt, tel 060-61 8826,
Runstensvägen 66, 857 41 SUNDSVALL.

Omnell Ulf, tel 0920-311 66, •
Ernäsholmen 10, 975 92 LULEA.

Persson Alf, tel 0653-410 19
Knaggälve 1450, 82060 DELSBO.

Rosen Per, tel 031-92 59 10,
PI 3162, 423 55 TORSLANDA.

Salomonsson Inga-Britt, tel 069::?-203 63,
Mellanvägen 9, 84050 GALLO.

Samuelsson Robert, tel 0241-615 07,
Back Pers Väg 8, 78041 GAGNEF.

Sandberg Curt, tel 08-96 70 87,
Odensvägen 12, 191 45 SOLLENTUNA.

SandelI Håkan, tel 0586-523 64,
Aggerudsvägen 22, 691 44 KARLSKOGA.

Serby Inga-Lill, tel 08-71053 4;2,
Myrstugevägen 227, 143 32 VARBY.

Sindeby Lars, tel 08-54 0.6 51 14,
Skrakvägen 33, 184 62 AKERSBERGA.

Skoog Gun, tel 026-27 04 71,
Barrsätragatan 65, 811 36 SANDVIKEN.

Slaaen Marith, tel 0650-977 00,
Gränsgatan 6, 82442 HUDIKSVALL.

Spante Bernt, tel 023-351 88,
Hosjöstrand 83, 791 47 FALUN.

Spång Margareta,
Berggatan 6, 825 32 IGGESUND.

Stenmark Bernt, tel 026-440 40,
Box 185, 811 23 SANDVIKEN.

Stenmark Erik, tel 08-65 67 23,
Messeniusgatan 1, 11257 STOCKHOLM.

Stöök Sune, tel 08-39 12 96,
Ystadsv 120, 3 tr, 121 51 STOCKHOLM.

Sundberg Bengt,
Mörbyiund 27, 18230 DANDERYD.

SundelI Sofia, tel 090-12 85 O),
Rågången 1 B, 903 37 UMEA.

Svensson Rune, tel 060-12 94 46,
Bergfotsvägen 2, 85234 SUNDSVALL.

Södergren Bengt, tel 036-71 5722, ..
Stadsparksgatan 16, 553 13 JONKOPING.

Tillberg Bengt, tel 08-26 73 63,
Lillsjönäsvägen 9, 161 35 BROMMA.

Unelöv Bernt, tel 0669.-145 9Q,
Asvägen 74, 891 30 ORNSKOLDSVIK.

Wallin Harald, tel 060-251 88,
Sörfjolsta 4439,86492 MATFORS.

Westerby Inga-Britt, tel 08-715 19 1.1,
Skjutbanevägen 9, 132 43 SALTSJO-BOO.

Westin Charles, tel 08-717 60 74,
Lillskogsv 11, 13334 SALTSJÖBADEN.

Westlund Dennis, tel 0270-321 19,
Skärså 3679, 82691 SÖDERHAMN.

Wängefors Sölve, tel 0243-22 7Q 75,
Kornstigen 1 C, 78452 BORLANGE.

Åberg Kjell-Åke, tel 0930-910 76,
Fällfors 1, 91493 NORRFORS.

Åström Sonja, tel 060-50 13 08,
Piteåvägen 7, 85731 SUNDSVALL.

Var snäll och meddela Ditt telefonnummer
om det saknas vid Ditt namn ovan! Det
samma gäller också eventuella adressänd
ringar. Ring kassören Göran Karis, tel 060
61 S6 SS!
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SLÄKTFORSKARDAGAR
I STOCKHOLM

Fredag-Söndag den 17-19 augusti anordna
des årets Släktforskardagar i Stockholm i
samband med Sveriges Släktforskarför
bunds riksstämma, som hölls under lörda
gen. Ett av Föreningen DIS' 5 ombud vid
stämman var vår styrelseledamot Annika
Lindqvist. På fredagen hade förbundet
redaktörs-, cirkelledar- och ordförandekon
ferenser. Red deltog i den förstnämnda.
Samtidigt sattes utställningen upp av de del
tagande utställarna.

Man höll i år till i Medborgarhuset på Sö
dermalm som inrymde lokaler för allt, dvs
för konferenser, riksstämma, föredrag och
utställningar . Även en enklare matservering
fanns i byggnaden. De olika lokalerna var
dock belägna i olika huskroppar och på oli
ka våningar med ett fåtal hissar, vilket av de
flesta nog upplevdes som något splittrande.
Den rådande väderleken (fredagen var sek
lets näst varmaste dag) tillsammans med en
icke alltför modern ventilation gjorde också
att vistelsen inomhus blev en aning svettig.

Värdföreningarna Storstockholms GF, Sö
dertälje SFF och Botvidsbygdens SF hade
dock ordnat ett digert program med många
fina och dubblerade föredrag både under
lördagen och söndagen, Man hade också ef
ter lördagens riksstämma anordnat en pa
neldebatt kring SVARs pris- och lokalise
ringspolitik. Såväl stämman som panelde
batten leddes med bravur av riksdagens
förra talman Ingegerd Troedsson, som med
kort varsel fått hoppa in i stället för kultur
minister Margot Wallström. som lämnat
återbud.

Som vanligt deltog en stor mängd utställare.
Där var, förutom Sveriges Släktforskarför
bund och Föreningen DIS, även släktfors
karföreningar , arkiv och andra institutioner,
samt olika företag som bl a sålde släktfors
karprogram, böcker, m m, totalt ett 40-tal
utställare.

Den enda släktforskarföreningen från vårt
distrikt i är var Adalens Släktforskarfö
rening (Kramfors).

Föreningen DIS visade i ett alltför trångt
rum upp 6 olika datorstationer varav en
med en förhandsversion av DISGEN för
Windows. Den färdiga versionen väntas inte
släppas förrän nästa år. En av stationerna
visade DISGEN-tillämpningen "Familjere
gister för Medelpad", förevisad bl a av vår

Annika Lindqvist. I övrigt visade man DIS
BYT/DISSÖK, DISGEN version 4.5 för
MacIntosh, framställning av släktbok med
DISGEN och Word, samt en DIS GEN-till
lämpning med sockenregister för Grödinge,
På informationsbordet fanns bland annat en
läsapparat för mikrokort med vigselregister
och "Sveriges Släktforskarförteckning" samt
informationsblad från DIS och regionföre
ningarna, bland dem förstås DIS-MITT.

Släktforskarnas Hus visade upp den nya
HOLGER version 5.0 för Windows med til
lämpningen "Åland", en databas med 50.000
ålänningar.

Mormonkyrkan hade liksom i fjol sökning
på CD-skivor med släktsöksystemet FAMI
LY SEARCH.

Vår medlem Bernth Lindfors och hans kam
rat Kenneth Mossberg visade upp sitt regis
ter, gjort med en applikation i Q&A, över
Västerbottens regemente, nu omfattande ca
17.000 individer.

SVAR visade ej Nationella ArkivDatabasen
(NAD) på dator utan medförde endast bro
schyrer. Mer om NAD se separat notis om
visningen av NAD vid vårt årsmöte.

Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum
(PLF) i Oskarshamn erbjöd som vanligt
sökning i sin stora databas nu omfattande
2,3 milj poster med födda, vigda och döda i
150 församlingar i östra Götaland, dock
främst i Kalmar län med Oland.

Ted Roswall hos Falbygdens SFF erbjöd
sökning på ett antal CD-skivor med 6 olika
register, bl a ett socialförsäkringsregister
med döda i USA 1962-1993 och en aktuell
telefonkatalog över USA och Kanada.

Börje Sanden hos Upplands-Bro Kulturhis
toriska Forskningsinstitut visade ett sökpro
gram med access till 24 olika databaser i
dBase rörande Upplands-Bro.

Stockholms Historiska Databas visade ty
värr inte sin bas, endast ett sökprogram med
"Arkivregister Stockholms Län".

Lantmäteriet visade ett register i Microsoft
Access med 217.000 poster över äldre
kartmaterial. Kommer på CD i höst

Curt Edelswärd hos Södertälje SFF visade
upp en fin släktbok för släkten Edelswärd,
framställd med hjälp av DIS GEN och ord
behandlingsprogrammet WorldPerfect. Bil-
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derna i boken scannades in i samband med
tryckningen. Boken hade varit relativt billig
att framställa.

Stockholms Organistionstjänst visade ett o
riginellt alternativ till datorregister,
nämligen "Organiseringslådan" med en
otrolig mängd små (4x4 cm) papperskort.
Datoranvändare rekommenderades dock
att framställa tex-terna med ordbehandlare
(sic)!

På lördagkvällen anordnades galamiddag i
Gyllene salen i Stockholms stadshus med
god mat, gemyt och underhållning av Ex
centric Dixieland Band, som för övrigt även
spelade vid invigningen av Släktforskarda
garna.

Vi hoppas och tror att även nästa års Släkt
forskardagar i Växjö kommer bli ett lika
trevligt minne som årets i Stockholm.

MEDELPADS SJÖmSTORISKA
FÖRENING

bildades den 6 nov 1982 med målsättningen
att samla intresserade av och för sjöfart
samt att dokumentera den sjöfart som varit,
men även dagens sjöfart, som blir historia i
morgon.

Föreningen har under vinterhalvåret regel
bundna träffar, där man möts för att titta på
bilder och prata om båtar eller något annat
maritimt ämne.

Medlemmarna finns idag spridda över hela
landet samt i Norge, Finland och Spanien.

1985 erhöll föreningen som gåva av SCA
den f d bogserbåten PRIMUS, som restau
rerades till sekelskiftesutseende och som
sommartid går i passagerar- och uthyrnings
trafik i sundsvallsdistriktet.

LUBRIKATORN heter föreningens med
lemstidning, som ges ut 4 gånger per år. I
den kan man läsa om den norrländska sjö
farten förr och nu. Artiklar om rederier och
fartygshistoria blandas med frågespalt, före
ningsreportage, m m. Redaktionen är utlo
kaliserad till Bjärtrå i Angermanland, där
redaktören Bengt Westin bor.

Medlemsavgiften är 130 kr per år för vuxen
över 16 år och 70 kr för juniorer.
Postgiro nr 433 38 38 - 3
Bankgiro nr 958 - 9557

Föreningens adress:
Medelpads Sjöhistoriska Förening,
Box 821, 85123 SUNDSVALL.

Tidningens adress:
Lubrikatorn, clo Bengt Westin
Strinne 315, 87026 BJÄRTRA.

Telefoner:
Ordförande: Tore Olsson, 060-61 0624.
Redaktör: Bengt Westin, 0612-523 81.
Projekt PRiMUS: 0612-523 81.
s/s PRiMUS: 010-2240875.

FAMILJEREGISTER FÖR MEDELPAD

Läget just nu är att 9 av Medelpads socknar
är fardigregistrerade och sammanlänkade.
Socknarna som är helt klara är Alnö, Att
mar, Holm, Indal, Liden, Selånger, Skön,
Torp och TUBa. Sättna är klart och länkat
fram till 1775. Flera socknar är under arbe
te men bl a följande är "lediga" för inmat
ningssugna: Haverö, Hässjö och Timrå.
Kontakta Annika Lindqvist, tel 060-55 83
39, om du vill hjälpa till.

Det redan inmatade materialet är tillgäng
ligt på föreningen MGF:s dator i släktfors
karhörnan vid Medelpadsarkiv. Instruktio
ner finns vid datorn. Där finns också en
pärm med personregister till varje socken.

Vid Släktforskardagarna 1995 i Stockholm
fanns databasen även på en dator i Före
ningen DIS' monter.
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Tekniksidan presenterar:

MODEMHANTERING

Vad behöver du? Ja, dator har du för
modligen. Till den behöver du ett s k mo
dem som är en slags telefon för datorer. Ett
externt modem kopplas till en av datorns s k
COM-portar. Externt innebär att det är en
"låda" som stär bredvid datorn. Internt mo
dem kopplas in på moderkortet inuti da
torn.

Äldretyp av arkivering (arkivbeständig} och ett sätt
att kommunicera på.

Modemet kopplas in i telefonjacket och
slås på. Sen behöver man ett så kallat termi
nalprogram. Det brukar följa med modemet
vid köp och ett vanligt program är Trio
Datacom (DM). Har du Norton Comman
der fungerar "Terminalen" bra. Jag pratar
nu program för DOS, eftersom alla PC-an
vändare kan köra DOS. MAC-världen är li
te annorlunda och den som har erfarenhet
av denna får gärna skriva en artikel för
MAC-användarna. Jag rekommenderar än
nu så länge DOS-miljön, för den verkar vara
mer stabil än Windows. Dessutom är det
vanligt att å ä och ö blir [ } ] osv när man
kör "Terminalen" i Windows.

När man installerar terminalprogrammet
(a:install är vanligt) får man lite frågor som
man svarar på: Vilken COM-port används?
Ibland är det COMl om du har en mus som
sitter på en annan anslutning. Sitter musen
på COMl brukar COM2 vara ledig. De fles
ta program kan själv söka reda på var mo
demet är kopplat. Sedan brukar man få frå
gan vilket fabrikat modemet har. Finns inte
ditt modem med på listan kan du antingen
läsa manualen som följer med modemet el
ler prova något fabrikat på listan. Grundtips

är att de flesta modemen kan köras som
Hayes. Anger du en hastighet för modemet
kan du välja allt mellan 300 och 57.800 bps.
Ju högre siffra desto snabbare. Nya modem
idag klarar ofta 28.800 bps. Du kan förmod
ligen inte köra mer än 19.200 bps mot DIS
MITT BBS idag. Linköping klarar 14.400,
DIS West och DIS Syd klarar 28.800. Du
bör inte köra långsammare än 2.400 bps.
Det blir så segt annars.

När du installerat programmet och det
har accepterat modemet är det dags att skri
va in ditt första telefonnummer i telefonIis
tan. Följ anvisningarna på skärmen och an
vänd gärna musen för att förflytta dig mel
lan fajten. 060-315 34 är numret till DIS
MITT BBS. Sedan finns det något som he
ter terminalemulering. Det finns lite olika
att välja på, men VT100 fungerar bra mot
vår BBS. Välj Z- modem för att skicka filer.

När du sen ringer upp, svarar BBS:en och
det kommer upp ett meddelande att du kan
trycka < ESC> för att komma in i basen.
Sen stär det "Nu laddas Maximus BBS". Sen
kommer en del frågor som du skall svara på.

l) Ange för och efternamn (utan att an
vända å ä och ö, tex Orjan Soderstrom).

2) Är du ny användare får du nu svara på
fler frågor som lagras så att basen känner i
gen dig nästa gång du ringer. Ange din bo
stadsort.

3) Ange telefonnummer.
4) Välj lösenord (skriv upp det på ett pap

per om du har ett bra minne som är lite
kort).

5) Skriv lösenordet igen så att jag vet att
du kan det.. ..

6) Klarar ditt system ANSI (j,N,?=hjälp).
Svara J om det ser bra ut. Visas "vänsterpil
[31n" på skärmen svarar du N. Efter svaret
ser du prov på utskrift. Svarar du nej kom
mer den att fråga om:

7) Vill du ha Maximus fullskärmseditor 
svara nej.

8) IBM-PC teckenuppsättning - svara ja.
9) Hotkeys - svara ja så behöver du ej

trycka < ENTER > efter varje < J >- eller
< N > -nedtryckning.

10) Välkommen till DIS MITT, osv...
Tryck < Enter > för att fortsätta.

11) Här kommer nu ett välkomnande av
Systemoperatören (sysop). Du kan bläddra
dig igenom de brev och meddelanden som
finns. Du får svara < J > för att läsa nästa
osv. Svara < N> när du vill gå vidare från
breven till huvudmenyn.

12) Sedan är det dags att registrera dig
som DIS- medlem. Det görs på huvudme
nyn med valet < R >. Huvudmenyn innehål
ler flera val. < M> står för meddelandeare-
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or <F> för filareor, <D> för DISbas area
(DISBYT, DISSÖK och SSFs register),.
< I > för information, < C > för ändra In

ställningar, < G > för sluta sam~let, < S >
för statistik, < U > för användarhsta, < V >
för version av BBSen, < y > för skrik på sys
op (fungerar aldrig?), < B> för allmänna
meddelanden från sysop, < O > för off line
reader och <? > för hjälp.

Är du inne första gången har du inte till
gång till allt. När sysop har lagt in dig som
DIS-medlem fär du mer möjligheter att sö
ka på DISBYT osv. Leta dig gärna fram och
se vad som finns med de olika valen.

När du går in i Message areas (meddelan
de areor) eller File areas, hamnar du på en
meny MESSAGE där du kan göra olika val,
t ex < A > rea change (byt area), < N > ext
message osv. Du bör vara medveten om att
du då är i en av många areor. Välj < A >
och tryck < ENTER > så ser du vilka areor
som du kan gå in i:

I) Privata brev (lokalt för DIS MITT
BBS)

2) Mail till andra baser (DIS Family i Lin
köping, DIS Syd, DIS West osv)

3) Fritt forum (sprids till andra DIS-ba-
ser)

100) Informationsrutan
101) DIS Family, användning
osv...
Välj en area, säg < 3 > så kommer du till

"Fritt forum" där alla kan skicka öppna brev
och ställa frågor. Du får då tillbaka menyn
MESSAGE. Börja med brev nr 1 genom att
skriva en 1:a när Message areas-menyn är
framme. Då ser du brev nr 1. Sen kan du

välja nästa med en siffra eller bara skriva
< N > för nästa. Här kan du svara på brev,
skriva egna brev, osv. < G > betyder good
bye och avslutar. < M > går till huvudmenyn
där du kan välja < F > ile areas. Här finns
också areor som du kan byta mellan från Fl
LES meny genom att skriva < A > (Area
change). Här finns diverse smått och gott
som du kan hämta hem.

Att hämta en fil går till så att man i
FILES-menyn väljer < D > own load. Då får
man välja vilken/vilka filer man vill hämta
från den arean man valt att vara i. Följ an
visningarna och välj Z-modem om du kan.
Då förs filerna över automatiskt.

Tycker du att detta låter som krånglig
"gallimatias" så provadig fram. Du kan inte
förstöra något. Det GAR att dra ur telefon
jacken, men är inte tillrådligt, eftersom för
bindelsen inte bryts på korrekt sätt. Det går
att lägga på luren i ditt terminalprogram på
din dator om förbindelsen med BBS-en
hängt sig. "Hang up" brukar finnas i den sk
rullgardinsmenyn. Annars avslutar man från
någon av menyerna med < G > som i Good
bye.

Ett litet tips : Det finns en funktion i de
flesta terminalprogrammen som heter
LOG. Slå på den. Då lagras allt det som
händer på skärmen i en fil när du är upp
kopplad mot BBS-en och du kan sedan med
hjälp aven texteditor (eller ordbehandlare)
titta på filen och se vad du har gjort under
uppkopplingen.

Jag rekommenderar att läsa "Nyckel nr 6"
i DISKULOGEN nr 35, mars 1995 och vårt
förra nummer av DIS-MITT-Nytt. Där står
ännu lite mer utförligt vissa av funktioner
na.

Ring gärna mig eller Bernth om du får
problem med modemhanteringen. Vi kan
ske kan hjälpa dig.

Lycka till,

Robban
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NYA BBS:ER

BBS:er, dvs elektroniska brevlådor, växer
upp med en rasande fart runt om i landet,
även sådana med innehåll intressant för
släktforskare.

I förra numret fanns DIS Family, GF BBS
och Lokalhistoriska BBS:en med.

Sedan dess har såväl DIS-MITT som DIS
VÄST och DIS-SYD startat regional service
i form av egna BBS:er, alla med motsvaran
de konferenser och databaser som DIS Fa
mily och öppna för ALLA DIS-medlemmar.
Vi börjar faktiskt få ettriktigt DIS-NET. Nu
väntar vi bara på DIS-OST...

Det blir givetvis billigare att ringa till en
BBS på nära håll. Kanske kan också regio
nalföreningarna skänka lite lokal färg åt si
na respektive BBS:er?

ERBJUDANDE TILL MEDLEMMARNA

Blir du sugen att skaffa modem när du läser
om vår nya BBS? Om vi är många sugna
som går samman och köper så kan vi kanske
få ned priset. Kontakta Robert Hammar
stedt, tel 060-302 28, om du är intresserad!

HOLGER NU ÄVEN FÖR WINDOWS

Släktforskarprogrammet HOLGER, som i
DOS-version kommit upp iver 4.1, tillhan
dahålls nu även för Windows och heter då
ver 5.0. Nu kan Du alltså klippa och klistra
samt välja snyggare teckensnitt vid utskrif
ter. Nytt är också en inbyggd backupfunk
tion samt en namnlista med över 800 svens
ka förnamn med uppgifter om namnens
stavning och ursprung.

Priser: 5.Oför Windows kostar 895 kr (upp
datering från 4.1, 295 kr). 4.1 för DOS kos
tar också 895 kr (uppdatering från 4.0, 195
kr, från 3.6 eller äldre, 295 kr). Beställes
från:

Släktforskarnas Hus i Leksand,
Box 175, 793 24 LEKSAND,
tel 0247-12280, [ax 0247-13850.

HOLGER-KURSER

DIS-MITT söker någon inom XYZ-områ
det som är villig att leda kurser i HOLGER.
Ring Annika Lindqvist, tel 060-55 83 39.

BBS:ER FÖR SLÄKTFORSKARE

DIS Family BBS (Linköping)
Sysop: Bo Kleve, tel 013-14 09 81
BBS-anrop: 013-13 94 73, -14.400 bps, 8N1

DIS MITT BBS (Njurunda)
Sysop: Bernth Lindfors, tel 060-315 24
BBS-anrop: 060-31534, -19.200 bps, 8N1

DIS Syd BBS (Staffanstorp)
Sysop: Jan Nilsson, tel 046-25 57 88
BBS-anrop: 046-258235, -28,800 BPS, 8N1

DIS West BBS (Torslanda)
Sysop: Kjell Weber, tel 031-56 34 77
BBS-anrop: 031-563131, -28.800 bps, 8N1

GF BBS (Stockholm)
Sysop: Christer Jonsson
BBS-anrop: 08-53043088
Fidonet: 2:201/111
-14400 bps (HST), V32, V42, V42 bis

Lokalhistorlska BBS:en (Bjärtrå)
Sysop: Gunnar Engmark, tel 0612-530 35
BBS-anrop: 0612-53035
-14400 bps, V32, V42 bis, 8N1

BBS:erna som börjar på "DIS" är öppna för
alla DIS-medlemmar. En utförlig handled
ning kallad "Modem och DIS Family" finns i
nr 35 av DISKULOGEN.

ERBJUDANDE TILL FÖRENINGARNA

Släktforskarföreningarna i XYZ-länen er
bjuds medverka i DIS-MITT BBS. Varje fö
rening kan där ha en egen area med infor
mation om föreningen, m m. Kontakta vår
sysop Bernth Lindfors på tel 060-315 24 för
närmare upplysningar.

FÖRENINGSSAMARBETE

DIS-MITT siktar på ett gott samarbete med
de lokala släktforskarföreningarna i XYZ
området.

DIS-MITT erbjuder sig därför att hos före
ningarna vid någon sammankomst berätta
om datorhjälp vid släktforskning, demonst
rera DISGEN samt informera om förening
en DIS-MITT.

Om intresse [mus, kontakta vår ordförande
Robert Harmnarstedt, tel 060-302 28.
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DIS-MITT-OMBUD

Föreningen DIS-MITT gick under våren ut
till samtliga släktforskarföreningar i XYZ
området med följande brev:

"Till föreningens styrelse

Översänder härmed vårt informaiionsblad,
som reviderats efter vårt årsmöte den 26 feb
ruari i år. Av detta framgår bland annat något
om föreningen DIS-MITT's inriktning och
verksamhet.

Lämplig person torde vara en släktforskare
med goda kunskaper inom datatekniken, gär
na med kännedom om något släktforskarpro
gram, t ex den person som är kontaktperson i
sådana frågor inom den egnaföreningen.

Vi önskar däiför att Er styrelse vill föreslå oss
en lämplig kontaktperson och meddela under
tecknad, som tills vidare är kontaktperson för
DIS-MITT i egenskap av informationsansva
rig.

För föreningen DIS-MITT

Lennart Lindqvist, sekreterare... "

Vi hoppas att också de övriga föreningarna
snart följer efter.

Hittills har tre ytterligare föreningar"besva
rat denna förfrågan, nämligen Adalens
Släktforskarförening, Nordanstigs Bygd
och Släktband och Midälva Genealogiska
Förening. Utöver dessa har ett antal andra
medlemmar i sina enkät-svar uttryckt att
man kan tänka sig vara DIS-MITT-ombud
på sin ort. Dessa medlemmar har vi dock ej
kontaktat ännu, i avvaktan på föreningarnas
förslag.

Vi har nu alltså börjat bygga upp ett nät av
kontaktpersoner/DIS-MITT-ombud. Dessa
första personer redovisas under DIS-MITT
ombud i DIS-MITT-rutan på sidan 2.

eXa/ur PC-Do!dcrn

Vid det senaste årsmötet föreslog medlemmen
Edith Westman, även ordförande i föreningen
Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs,
att DIS-MITT borde ha en kontaktperson i
varje släktforskaiförening inom föreningens
verksamhetsområde, dvs XfZ-länen. Hon
uppgav till och med namnet på den som var
villig att vara kontaktpersoni den föreningen,
nämligen Lennart Näslund, Ornsköldsvik.

Eftersom DIS-MITT's verksamhetsområde
geografiskt är så pass stort (l/5 av Sveriges y
ta), har naturligtvis även vår styrelse varit inne
på liknande tankar, vi tänkte oss då att några
av våra medlemmar ute i distriktet, helst nå
gon på varje större ort, kunde vara "DIS
MITT-ombud" och serva andra medlemmar i
sin närhet med råd och hjälp i datafrågor,
medverka vid kurser, m m.

Tanken att ha kontaktpersoner i släktforskar
föreningarna, som ibland har egna datasekti
oner eller åtminstone datakunniga personer i
sina led, förefaller dock kunna ha ännu flera
fördelar. Inget hindrar dock att kontaktperso
nen också är medlem i DIS-MITT ochfunge
rar som DIS-MITT-ombud.

Eftersom DIS-MITT inte ser sig som någon
konkurrent till de lokala släktforskaiförening
arna utan siktar på ett gott samarbete med
dessa, erbjuder vi oss att hos Er vid någon
sammankomst berätta om datorhjäip vid
släktforskning, demonstrera något släktfors
karprogram samt informera om föreningen
DIS-MITT.

Föreningarna skulle genom kontaktpersonen/
DIS-MITT-ombudet, få en tvåvägs-kanal för
utbyte av information i datafrågor för släkt
forskare. Motsvarande kontaktperson i DIS
MITT's styrelse kunde informera om vad som
händer i DIS-MITT och ombudet informerar
om vad som händer i släktforskaiföreningen.
Detta till glädje för alla medlemmar, styrelse
medlemmar och medlemsbladsredaktörer.

"TYS"' NU - D€N MlCNETISKA HÄLS05T€NEN M&sT€
VERKA I MINST EN KVART. "

HAR DU PROBLEM?

Har du frågor om eller problem med DIS
GEN? Kontakta någon i DIS-MITT:s styrel
se, eller något av våra DIS-MITT-ombud, så
kanske de kan ge råd. Teknikansvarig år
ordföranden Robert Hammarstedt.
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HÖSTENS PROGRAM

* Måndagen den 2/10 kl 18.30 startar en
MODEMKURS i Hudiksvall med Staffan
Boden som kursledare. Lokalen blir Lä
roverket, Järnvägsgatan 16. Vi kommer
att lära oss använda modem med tillhö
rande program genom att koppla upp oss
mot föreningens nya BBS. Vi kommer där
att lära oss söka och ta hem uppgifter,
m m. Anmälan senast den 28/9 till Arne
Söderström, tel 0650-700 91.

* Söndagenden 8110 har vi höstens MED
LEMSMOTE. Se notis på sidan l!

* Tisdagen den 17/10 kl 19.0Q. hos Bror
Andersson på AB!;! Controll i..Ornskölds
vik blir det en MANADSTRAFF med vis
ning av DISGEN och HOLGER, allmän
information om datorn i släktforskning,
inscanning av bilder, m m. Arrangör:
Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs.
Upplysningar: Lennart Näslund, tel 0660
42109.

* Lördagen den 21/10 kl 11-15 på bibliote
ket i Harmånger blir det DATATRAFF
med information om DISGEN , DIS
MITT och DIS MITT BBS. Arrangör:
Nordanstigs Bygd och Släktband. Upplys-
ningar: Britta Olsson, tel 0652-130 36. l i

* Lördagen den 18/11 kl 12-17 blir det
OPPET HUS i biblioteket i Hassela med
datorer med släktforskarprogram, läsap- I ,

parater med mikrokort, utställning med I ,

foton och gamla handlingar, m m. Arran
gör: Nordanstigs Bygd och Släktband. Upp
lysningar: Britta Olsson, tel 0652-130 36.

* Under hösten anordnar Medborgarskolan
i Sundsvall veckoslutskursen SLAKT
FORSKNING PA DATA med någon från
DIS-MITT som kursledare. Kursvgiften
blir 750 kr exkl program (DISGEN ver 6).
Vi tillhandahåller demoversionen av pro
grammet till den som ej skaffar eget. An
mälan sker till Medborgarskolan, tel 060
153890.

* DROP-IN-RÅDGIVNINGEN i Forskar-
hörnan vid Medelpadsarkiv i Sundsvall I ,

har tills vidare upphört men ersätts av
rådgivning av våra styrelsemedlemmar
och DIS-MITT-ombuden ute i distriktet. I:

Behöver vi anordna någon kurs på Din ort?
Kontakta i så fall Annika Lindqvist, tel
060-558339.

MEDLEMSAVGIFTEN

Du som ännu inte har betalat medlemsav
giften för 1995 (DIS 90 kr + DIS-MITT 40
kr = dvs 130 kr) ombeds snarast betala
direkt till DIS-MITT, postgiro 620 1915-3,
med bifogade inbetalningskort.

Var snäll och meddela kassören Göran
Karis, tel 060-61 86 88, om Du ej önskar
kvarstå som medlem!

TEST AV 68b-FROCfSSORN

"NOG ÄR DEN 5NAfl6, ALLTID••• "

MAC-SPALT

Vi vet att en hel del av våra medlemmar an
vänder MacIntosh. Tyvärr har f n ingen i
styrelsen någon erfarenhet av denna dator
typ, varför vi efterlyser någon som är villig
att i medlemsbladet skriva en spalt för
MAC-folket. Ring red, tel 060-55 83 39.

TILL SALU

Äldre nummer av DIS-MITT-NYTT kan
beställas för 10 kr per nr. Sätt in beloppet
på föreningens giro och ange vilket/vilka
nummer som önskas av nr 1/93,2/93, 1/94,
2/94, 1/95 resp 2/95.
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Medlemsblad för DIS-MITT - Redaktör: Lennart Lindqvist

KALLELSE TILL ÅRSMÖTET 1996

Du inbjudes härmed till DIS-MITTs årsmöte som äger rum söndagen den 25 februari kl 13.00
i KFUMs lokal "Norr/Söder" (bottenvåningen), Kyrkogatan 29 i Sundsvall.

Program:

ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR
(dagordning bifogas medlemsbladet)

Information om och körning mot
DIS-MITT BBS och INTERNET

Bernt Lindfors och Robert Hammarstedt

Endera av följande två punkter:

FÖRENINGEN DIS
Aktuell information av Sture Bjelkåker, ordförande i DIS

DISBYT
Aktuell information av Olof Cronberg, sekreterare i DIS

Möjlighet till sökning i DISBYT-basen och körning av DISGEN.
Uppdatering till senaste version av DISGEN 6.0 (ta med 6:ans programdiskett!)

Fika med bröd till självkostnadspris.

VÄLKOMMENl

Styrelsen

INNEHÅLL
Sida

Sida

Kallelse till årsmötet 1996 l
Innehåll l
Hänt sen sist 2
DIS-MITT 2
Ledaren: Gott nytt släktforskarår

1996! 3
DIS-MITT-Nytt nr l 1996 3
Ny version av Anarkiv 3
Internet - vad är det? 4
Inbjudan till föreningarna 5
Frågespalten 5
Folkbokföringen och LAFF 6
Nya medlemmar 8
Medlemsavgiften 9

Sands lån stängt! 9
10 år i Adalen 9
Till salu 9
Föreningssamarbete 9
Tekniksidan: Tips vid modemhantering

på BBS-en 10
BBS:er för släktforskare 10
Liten BBS-ordlista 11
Datautrustning till salu 11
Blir du nr laO? 11
Moderkort till salu 11
Vårens program 12
DIS-AROS 12
Seminarium i Växjö 12
Andra XYZ-föreningars program 12



HÄNT SEN SIST

* Måndagen den 2/10 hade vi en MODEM
TRAFF på Läroverket i Hudiksvall. Leda
re var Staffan Boden.

* Söndagen..den 8/10 hade vi ett MED
LEMSMOTE i KFUM's lokaler i Sunds
vall med 20 deltagare. Astrid Forsberg
från Landsarkivets folkbokföringsavdel
ning berättade om folkbokföringen samt
om LAFF (landsarkivets avdelning för
folkbokföringsfrågor) . Se artikel i detta
nummer. Efter fikat berättade Bernth
Lindfors och Robert Hammarstedt om
DIS MITT BBS. Sökningar i DISBYT
gjordes via BBS:en.

* Tisdagen den 17/10 medverkade före
ningen vid en MANADSTRAFF i Orn
sköldsvik med visning av DISGEN och
HOLGER samt av bildhantering. Arran
gör var föreningen Hembygds- och Släkt
forskare Nolaskogs. Från DIS-MITT med
verkade Lennart Näslund.

* Lördagen den 21/10 medverkade före
ningen vid en DATATRAFF i Harmångers
bibliotek med information om DISGEN,
DIS-MITT och DIS MITT BBS. Arrangör
var Nordanstigs Bygd- och Släktband. Från
DIS-MITT medverkade Arne Söderström
och Staffan Boden.

* Onsdagen.. den 25/10 hade vi en MO
DEMTRAFF på Läroverket i Hudiksvall.
Ledare var Staffan Boden.

* Helgen den 28-29/.l.0 deltog föreningen i
en FORSKARTRAFF i Gällivare/Malm
berget arrangerad av Gällivarebygdens
forskaJjörening. Bernth Lindfors represen
terade Sveriges Släktforskarförbund och
informerade även om datorns användning
i släktforskningen och om DIS MITT
BBS.

* Söndagen den 29/10 hade vi en MO
DEMTRÄFF på Läroverket i Hudiksvall.
Ledare var Staffan Boden.

* Torsdagen den 9/11 deltogföreningen vid
en INFORMATIONSTRAFF i Kramfors
arrangerad av Ådalens SläktforskaJjöre
ning, Från DIS-MITT deltog Bernth Lind
fors med information om DIS MITT BBS.

* Lördagen den ..l8/11 medverkade före
ningen vid ett OPPET HUS i Hassela bib
liotek med information om DISGEN,
DIS-MITT och DIS MITT BBS. Arrangör
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var Nordanstigs Bygd- och Släktband. Från
DIS-MITT medverkade Arne Söderström
och Åke Wiman.

* 18-~9/11 Föreningen medverkade vid
ett OPPET HUS i Delsbo forngård med
information om släktforskning, DISGEN,
DIS-MITT, m m. Arrangörer var Delsbo
hembygdsförening, Vuxenskolan, Delsbo
bibliotek, DIS-MITT, m fl. Från DIS
MITT medverkade Gösta Olsson och
Herman Jonsson.

DIS-MITT

Styrelse 1995:

Robert Hammarstcdt, Ordförande, teknikansvarig.
Guldvägen l, 86240 NJURUNDA, tel 060~302 28.

Arne Söderström, Vice ordförande,
Kyrkbyn 198, 825 92 NJUTANGER, tel 0650-700 91.

Lennart Lindqvist, Sckreterare.jnfo-ansvarig, redaktör,
Lejdarvägen 13, 865 32 ALNO, tel 060~55 83 39.

Göran Karls, Kassör, medlcmsregistrator,
Granitvägen 6,85357 SUNDSVALL, tel 060-618688.

Annika Lindqvist, Utbildningsansvarig. DISBYT~ombud.
Lejdarvägen 13, 865 32 ALNO, tel 060-55 83 39.

Staffan Boden, Ledamot,
Ostra Tullgatan 5, 82432 HUDIKSVALL, tel 0650-185 06.
Gösta Olsson, Ledamot,
Sjömyra 2887,82060 DELSBO, tel 0653-120 51.

Lars Bruman, Suppleant,
Box 158, 833 22 STROMSUND, tel 0670-107 77,

Bernt Persson, Suppleant, .
Svågavägen 23, 820 62 BJURAKER, tel 0653-220 28.
Erik Svanberg, Suppleant, ..
PI 9013, Södra Olm, 833 30 STROMSUND, te! 0670-520 22.

Bcrntn Lindfors, Hedersledamot, BBS-Sysop,
Forellvägen 12, 86240 NJURUNDA, tel 060-315 24.

Vnlberedning:

Reine Björkman, Sammankallande, ..
Angcrmanlandsg 10 G, 891 35 ORNSKOLDSVIK, tel 0660-189 41

Birgitta Blomgren. Ledamot,
Björkvägen 17, 810 10 TORSÅKER, tel 0290-40159.

Lena Lundin, Ledamot,
Kalmarvägen 1, 857 30 SUNDSVALL, tel 060-50 01 34.

DISBYT-ombnd:

Annika Lindqvist, (DIS-MITr).:
Lejdarvägen 13, 865 32 ALNO, tel 060-55 83 39.

DIS-MITT-ombud:

Annika Lindqvist (Midälva Genealogiska Förening),
Lejdarvägen 13, 865 32 ALNO, tel 060-55 83 39.

Lennart Näslund, (Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs)
Nordanås 1070, 891 92 ORNSKOLDSVIK, tel 0660-421 09.

Briua Olsson (Nordansjlgs Bygd och Släktband),
Nyvägen3, 820.76 JATIENDAL, tel 0652-130 36.

Curt Sundqvist (Ådalens Släktforskarförening),
Box 88, 870 32 ULLANGER, tel 0613-130 00.

Ftlreningsarlresserr

Föreningen DIS-MITT, clo Lennart Lindqvist,
Lejdarvägen 13, 86532 ALNO.

Postgiro: 620 1915-3 - Bankgiro: 5815-8148 - Org.nr 889201-9814.

DIS MITT BBS, tel 060-315 34 (modem),
hastigheter -19 200 bps, prot. SNl.

DIS-MITT-Nytt, clo Lenuart ~indqvist,

Lejdarvägen 13, 86532 ALNO

Föreningen DIS, Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING.
Telefon 013-14 90 43, TeleFax 013-14 90 91, Postgiro: 14033-5



GOTT NYTT SLÄKTFORSKARÅR 1996!

Så har vi lagt ett händelserikt år bakom oss.
För DIS-MITT blev 1995 det år när BBS-en
startades. Tänk vilka möjligheter vi har i da
taåldern! Du kan sitta hemma vid din dator
och ringa upp en annan dator med modem
och söka i databaser för att hitta vilka andra
släktforskare som forskat i samma släkt och
Du kan göra efterlysningar där du kört fast i
forskningen. Vilka möjligheter att få nya
kontakter! Förhoppningsvis kommer någon
annan som har svar på dina funderingar att
svara. Kanske kommer du gåtans svar när
mare. Vi får naturligtvis inte glömma de
gamla hederliga sätten att forska, men med
ge att datatekniken öppnar helt nya vägar.

DIS MITT BBS har man full tillgång till om
man är medlem i DIS-MITT. Som DIS
medlem kommer du åt det mesta, men det
som är specifikt för vår region är bara för
DIS-MITT's medlemmar. Vi kommer exem
pelvis att ha egna areor för våra medlem
mar samt att släktforskar- och hembygdsfö
reningar kan lägga in information, sälja lit
teratur, etc. Eftersom man har extra tillgång
till areor som medlem är det viktigt att se
till att man registrerar sig som medlem i
BBS-en. Lämna ett meddelande till SysOp
om du är osäker på något.

Kursverksamheten har varit liten förutom i
Hälsingland. Jag misstänker att behov finns
även i andra delar av XYZ-området. Hör
gärna av er till kursansvariga Annika Lind
qvist om du känner att du skulle vilja gå en
kurs. Vi planerar att genomföra modemträf
far under senvintern-våren 1996. Vi vet att
behov finns. Se "VÅRENS PROGRAM" på
sista sidan.

DISGEN för PC är på väg in i Windowsmil
jön! Vi kommer förhoppningsvis att få upp
datera oss till DISGEN version 7 för Win
dows under året. Programmet är under ut
veckling och ser mycket lovande ut. Proble
met för många är att maskinvaran blir en
tröskel. Aldre datorer som inte klarar Win
dows kan naturligtvis fortfarande använda
sig av DOS-versionen av DISGEN som är
släktforskarprogrammens Rolls Royce en
ligt en dansk undersökning. För att kunna
köra Windows bör man ha en någorlunda
pigg 386:a med minst 4 MB RAM. Helst
bör man upp till 486-familjen med 8 MB
RAM om man skall köra lite tyngre pro
gramvaror med t ex bildhantering. DISGEN
version 6.0 kommer i dagarna med en upp
datering, version 6.0-5 som förhoppningsvis
kommer att finnas på årsmötet. Har du
DISGEN version 6 får du uppdateringen u
tan kostnad. Tag med orginaldisketten till
årsmötet!

Vad kommer Internet att betyda för oss
släktforskare? Svaret är, att det vet vi inte
idag. Men DIS har "mutat" in "dis.se" som
adress till en egen Internet-server. Den
kommer att köpas in och ställas i ordning
när den fysiska kopplingen till nätet är möj
lig. När den är i drift kommer den att arbeta
parallellt med BBS-erna som finns idag. I
övrigt önskar jag tips om adresser på Inter
net som är intressanta för oss släktforskare.
Jag tycker att det är svårt att hitta något
matnyttigt på Internet för mig som forskar i
Sverige på svenskar. Det går naturligtvis att
hitta föreningar och enskilda personers ad
resser, men något sökbart i stil med Mor
monernas..material på CD-ROM har jag in-
te hittat. Annu. Men det finns en hel del an
nat ! Det kan du läsa mer om inne i med
lemsbladet.

Hälsningar

Robert Hammarstedt

DIS-MITT-Nytt nr 11996
Upplaga 500 ex

DIS-MITT-NYTT sänds till alla våra med
lemmar samt till släktforskarföreningar, ar
kiv och kommunbibliotek i XYZ-länen.

Synpunkter på och bidrag till medlemsbla
det mottages tacksamt av redaktören, dvs
Lennart Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32
ALNO, tel 060-55 83 39.

Manusstopp för nästa nr är 1 aug 1996 l!!

NY VERSION AVANARKIV

En ny version, ver 3.3, av släktforskarpro
grammet ANARKIV för Windows har sett
dagens ljus. Programmet uppges inte bara
vara avsett för släktforskning utan skall ock
så kunna användas för såväl soldat- som
gårdsforskning p g a möjlighet att lägga till
tabeller med valfritt innehåll till databasen.
Programmet hanterar även bilder. En de
modiskett erhålles genom insättning av 100
kr på DataDux' postgiro eller gratis via de
ras Internetadress. Upplysningar lämnas av:

DataDux, tel 08-27 47 86,
Huvudstagatan 19, 191 58 SOLNA,
Postgiro 33 93 15-4
E-post: datadux@algonet.se
Web: http://www.aIgonet.se/- datadux
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INTERNET - VAD ÄR DET?

Historia

Internet var ursprungligen ett sätt att med
hjälp av datorer i nätverk kunna upprätthål
la kontakten mellan instutitioner i USA i
krigstid. Sammankopplingen av dessa dato
riserade punkter organiserades av ARPA
som står för Advanced Research Projects A
gency' idag DARPA - Defence ARPA, som
var underställt Amerikanska försvarsmak
ten. Detta splittrades senare till ARPAnet
som var underställt försvarsmakten. ARPA
net delades senare upp till Milnet (försvars
makten) och Internet. Idag har Internet vux
it så kraftigt att man inte med säkerhet kan
säga hur många datorer och användare som
har tillgång till det. Man har gissat omkring
30-40 000 nätverk och 40-60 milj användare.
Denna siffra är från våren 1995, så sanning
en torde ligga kring 100 milj användare i
dag.I Sverige sköts Internet av SUNET
(Swedish University NETwork).

Hur sker trafiken mot Internet?

TELE2, Telia mfl har Internetservers, dvs
kraftfulla datorer med direkt koppling till
Internet med optisk fiberkabel. Dessa dato
rer är kopplade till telefonnätet med en sk
modempool. En modempool är en samling
modem som arbetar som en länk mellan oss
användare och servern. Denna server kan
hantera många användare samtidigt och är
alltså ingen DOx-maskin.....

Hur får man tillgång till Internet?

TELE2 och Telia erbjuder Internetanslut
ning till en viss kostnad, i många fall i sam
band med modemköp. TELE2 tar 150 kr
per månad och man binder sig för denna
kostnad ett år framåt. Med detta avtal får
man ett antal Windows-program som gör
uppkopplingen och sköter hanteringen av e
mail, filöverföring , "surfing" osv. Till detta
kommer då telefonkostnaden för samtalen
som rings till TELE2. Bor man nära blir det
lokalsamtal. Bor man mer än 9 mil ifrån,
blir det rikssamtal. Och då blir det inte bil
ligt. En timme går fort när man har roligt.
Och roligt, DET har man.

Programvaror

De vanligaste programvarorna körs i Win
dows. Här är några exempel:

Trumpet Winsock sköter uppringning och
inloggning på Internetservern.

Netscape är för surfning på "webben" (web
= nät)
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pe Eudora är för e-mail
WS FTP är för filöverföring (ftp = filöver

föring)
WIN Vn är en nyhetsläsare
Teinet -inloggning på andra datorer (till

Solace på Mitthögskolan t ex.)

Till vilken nytta?

Jo, man kan hitta en massa intressanta sa
ker. De flesta tillverkarna av datorer, skri
vare och andra tillbehör har drivrutiner (fi
ler) som man kan hämta hem för att uppda
tera sin utrustning med. Många företag läg
ger ut information på webben som en rek
lam, fast ofta mer omfattande än vad en li
ten annons kan erbjuda. Föreningar av olika
kategorier lägger ut information. DIS finns
med en "hemsida" som ni säkert har läst om
i Diskulogen. Här finns bl a information om
DIS-MITT, så vi är ute och är sökbara från
hela världen! De flesta svenska dagstidning
arna finns där (även Dagbladet/NN och
ST).

Nytta för oss släktforskare på "webben"?

Det börjar poppa upp föreningar och enskil
da som startar databaser baserade på GED
COM-filer. LDS (The Latter Days Saints)
eller Jesu Kristi Kyrka av sista dagars heliga
(Mormonkyrkan) har naturligtvis en hemsi
da i USA. Tyvärr har jag inte hittat någon
stans där man kan gå in och göra egna sök
ningar som vi kan på våra BBSers DISBYT,
etc. Men det kommer säkert, och det kan
ske finns fast jag ej har hittat detta.

Vid ett tillfälle när jag var på USAs västkust
och surfade (på webben!), hittade jag en ad
ress till ett ställe som hanterar GEDCOM
filer. Där fick jag registrera mig som använ
dare med namn, adress och e-mail-adress.
Jag uppgav min e-mail-adress till jobbet ef
tersom jag får upp breven automatiskt på
skärmen när de kommer medan jag sitter
och arbetar. När jag kom på jobbet morgo
nen efter hade jag fått svar på min registre
rmg. Det var ett gäng i - Korea! - som hade
en databas med ca 2 milj namn att tillgå. De
bygger tydligen upp en databas med frivilli
ga GEDCOM-bidrag och man får då till
~ång till resterande filer på basen. De har
mget som berör Sverige där. Annu. Men det
var ju roligt att upptäcka att jag satt hemma
och ringde lokal-samtal till SundsvalIs
TELE2, "besökte" en förening i USA som
hade en koppling till en annan adress som
jag klickade på, och inom någon sekund be
fann jag mig i Korea, dvs på andra sidan jor
den, utan att jag visste om vart jag tog vä-
gen. Jag trodde att jag var kvar i USA .
Se vidare i adresslistan nedan.



Några adresser med släktforskaranknytning
som kan vara sevärda:

http://ftp.cac.psu.edu/ - sawlgenealogy.hunl
http://ourworld.compuserve. com:80/homepagesl

rootsl
http://roxy.sfo.com/-genealogysf/ .
http://www.vib.no/hi/1801page.huul [folkräkningen l

Norge år 1801.]
http://soback.kornet.lllu.kr/-cmanis/ [som är en

GEDCOM-bas i Korea (i)]
http://www.islandnet.com/ocfa/homepage.hn:J.1 [som

är en sökbar databas med namnuppgifter på
gravstenar från 1300 kyrkogårdar i Ontario,
Canada]

http://www.linkoping.se/meny/samhall/idorgfor/dis
[01S, Föreningen för Datorhjälp I
Släktforskningen]

http://www.bahnhof.se/- floyd/scandgen/sel
gf se.html [GF, Genealogiska Föreningen]

http://www.algonet.se/-micro [här films en lång lista
över BBS-er i Sverige]

Hur hittar jag adresser?

SUNET har en sökare som heter "Web
crawler" . Det är ett verktyg som man kan
använda sig av för att söka olika adresser.
Söker man t ex på ordet "gedcom" så får
man upp ett antal förslag till adresser som
man kan gå till genom att klicka med m.us~n

på texten (sk hypertext) . Programmet 1 dm
dator kan sedan spara de hittade adresserna
i ett adressbibliotek som du vid senare till
fälle kan söka upp direkt utan krångliga
sökvägar.

Vad mera?

Det finns också möjligheter att göra konfe
renser på Internet, dvs man sitter och skri
ver till varandra och för samtal med hjälp av
datorerna och man ser det på skärmen, un
gefär som när "SysOp bryter sig in" på BBS
en. Och det kostar inte mer än samtalet till
din lokala Internetserver oavsett om du be
finner dig i Sverige, USA eller Korea!
Egentligen är det ofattbart...

Språket på webben är engelska. Har du
glömt din skolengelska så är det kanske
dags att fräscha upp sig. Jag tycker att den
som hittar någon intressant adress på web
ben som rör oss släktforskare skall lägga in
denna adress som ett meddelande på vår
BBS. Internet ÄR STORT och kan vara
svårt atthitta i.

Kanske vi ses på webben? Lycka till!

Robban

INBJUDAN TILL FÖRENINGARNA

Släktforskarföreningarna i XYZ-länen in
bjuds att medverka i DIS-MITT BBS med
allmän information om den egna förening
en, kommande program, litteratur till salu,
m m. - Kontakta vår Sysop Bernth Lindfors
på tel 060-315 24 för närmare upplysningar.

FRÅGESPALTEN

Under denna rubrik tar vi in frågor från mcdlerumar
na om släktforskarprogram och datateknik och försö
ker även ge svar. Frågorna sänds till vår telmikansva
rige Robert Hammarstedt, adress se sid 2.

Vm!ör kan jag ej köra 28 800 baude på mitt
nya modem? Jag har en 486/66 MHz som är
två år gammal.

Hämta ett modemtestprogram från BBS-en
som heter "modem428". Testa modemet
med detta program. Det talar också om för
dig vilken typ av corn-portar du har på da
torn. Du måste ha modemet anslutet till en
port av typ UART 16550, annars går det in
te att köra fortare än max 19 200 baude.
Den äldre typen av comport heter 16450.
Det går med relativt enkla medel att kom
plettera en icke alltför gammal dator med
den snabbare typen av port. Det finns extra
kort (16550) att sätta in, som kostar ca 300
kr, och som man kan adressera som COM3
eller COM4.

Vm!ör kan jag ej ställa in 28 800 baude i mitt
terminalprogram? Jag vill nyttja den högre
hastigheten, men närmaste nedåt är 19 200.

Standardhastigheterna är 300, 600, l 200,
2400,4800, 9600, 19200, 38400, osv. Stäl
ler man in på t ex 38 400 så kopplar mode
met upp den hastighet som provas ut vid
handskakningen. Tillåter telefontråden och
modmen att du kör 28 800 så får man den
farten som max om det är ett 28 800-mo
dem. Annars minskar farten till 26400,
24000, 21 600, 19200, 14 400, el dyl. Prova
högre hastighet!

Varförfårjag ibland bara kort tid av BBS-en
för uppkoppling, t ex 10 min kl 23.50?

DIS' BBS-er ringer upp varandra för att ö
verföra meddelanden vid vissa förinställda
klockslag. BBS-en bryter för sin kontakt om
man är inloggad. I ditt fall kommer en upp
ringning att ske kl 24.00.
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FOLKBOKFÖRINGEN OCH LAFF

Lite kyrkobokföringshistoria:

Den 3 september 1686 stadfäste Karl I~

Kyrkolagen som i stort sett gällt ända till
1991. Där upptogs vilka längder över be
folkningen, som skulle föras av prästerna,
mm.

Efter nära 100 års stötande och blötande av
frågan om den framtida kyrkobokföringen
fattade Riksdagen den 14 oktober 1987 be
slutet att överföra kyrkobokföringen till civil
myndighet, Skatteförvaltningen och dess lo
kala skattekontor.

1990 beslöt Regeringen att kyrkobokfö
ringsarkiven skulle föras över till landsarki
ven. Man beslöt också att handlingarna
skulle mikrofilmas i samband med leveran
sen.

Den 30 juni 1991 avslutades kyrkobokfö
ringen hos pastorsämbetena och fördes över
till de lokala skattekontoren.

Fr o m 1 september 1992 har kyrkobokfö
ringsarkiven börjat föras över till landsarki
ven.

Hur fungerar folkbokföringen idag?

Lokala skattekontoret (Ofta ett per kom
mun) sköter dagsaktuell folkbokföring, flytt
ningar, dödsfallsintyg. hindersprövningar,
personbevis, m m.

Landsarkivet har hand om utdrag, intyg och
utredningar som gäller tiden före 1991-06
30, d v s äldre uppgifter som inte finns på
Lokala skattekontoret.

Ryktet spred siJ! snabb!. på <fe!. lilla röre4\>et om att Be')!!t
ha<fe installeraren bamrörbju<fen skärmsläckare.
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Kyrkliga församlingarna har hand om kyr
kobokföring av församlingsmedlemmarna,
d v s man registrerar medlemskap i Svenska
kyrkan, dop, konfirmation, kyrklig vigsel
och begravningar.

Detta är inte färdigt över landet, utan
Landsarkivet i Härnösand var först med att
ta in kyrkobokföringshandlingarna. Lands
arkivet i Östersund och Landsarkivet i Upp
sala har också motsvarande verksamhet
men ännu så länge i mindre skala.

Tidsplan?

I Landsarkivet i Härnösand finns nu samtli
ga folkbokföringshandlingar från försam
lingarna i Västerbottens och V~stern?rr

lands län samt de flesta Hälsingeförsamling
arna. Resterande av Gävleborgs län och
Norrbottens län skall komma in under 1996.

I Östersund finns ett l O-tal församlingars ar
kiv och resten beräknas komma in under
1996.

I Uppsala finns Uppsala dom~yrkoförsam

ling och några mindre församlingar. Uppsa
la län ska vara klart inom de närmaste åren,
därefter följer Södermanlands län och res
ten av landsarkivdistriktet.

Några församlingar i Lund och Malm? ha~

lämnat sina handlingar till Landsarkivet I

Lund. Inom en 20-årsperiod skall alla kyr
koarkiven i mellan- och södra Sverige leve
reras till respektive landsarkiv.

Vilka folkbokföringshandlingar finns för
1900-talet?

Husförhörslängderna upphörde 1895 och
ersattes av Församlingsböcker som har i
princip samma uppställning. De blir alltmer
innehållsrika med uppgifter om personer,
många uppgifter av känslig natur.

I många församlingar överger man så små
ningom bruket att bokföra människorna un
der byar och/eller fastighet i församlings
böckerna utan för in dem alfabetiskt eller
kronologiskt efter inflyttningstid. Det blir
alltså svårare att forska omkring en by i
böckerna. Däremot blir det lättare att följa
enstaka personer, då det i alla längder
skrivs in hänvisningar, både "framåt" och
"bakåt", till sidnummer (uppslag) i försam
lingsböckerna.



Fr o m 1968 finns i många församlingar För
samlingsbok på lösblad. De otympliga hand
skrivna bundna böckerna ersattes av ett ma
skinskrivet A4-blad per ogift vuxen person
eller hel familj. För varje gång personerna
på ett sådant blad flyttade skulle ett nytt
blad läggas upp och det gamla avställas. Det
har inneburit att det i stora församlingar
finns hundratals pärmar med församlings
boksblad, ordnade efter fastighet. Vid leve
ransen till landsarkiven är de hoppackade i
arkivkartonger som tar mindre plats.

Ministerialböckerna d v s böcker över födda
/döpta, lysta/vigda och döda/begravna ser i
princip likadana ut som på 1800-talets slut,
även om uppgifterna i de olika kommuner
na blir utförligare. Den enda bok som för
ändrats är Lysnings- och vigselboken som
från 1969-07-01 förts på maskinskrivet lös
blad och kallas Äktenskapsbok. Hela förfa
randet med lysning försvann, denna blev en
frivillig kyrklig kungörelse, och hinderspröv
ning kom i stället.

Flyttningslängderna känner man igen från
1800-talet, även om även här fler kolumner
och uppgifter tillkommer.

Den stora förändringen i folkbokföringen
kommer 1947 när personakter och person
nummer skapas.

Födelsenummer fick alla Sveriges invånare
som ett tresiffrigt tillägg till sin födelsetid.
Varje län fick ett antal nummer, flickor fick
jämna nummer och pojkar udda. Det är där
för man oftast kan utläsa av ett personnum
mer var en person är född, om denne är
född efter 1947. För äldre personer gäller
att man fick en länssiffra efter kyrkobokfö
ringsort när akten lades upp. Personnum
mer infördes 1968 genom att man matema
tiskt räknade ut en fjärde kontrollsiffra i fö
delsenumret. Numera får nyfödda barn sitt
personnummer slumpartat och inte efter fö
delselän. Fortfarande gäller dock att näst
sista siffran är könsrelaterad.

Personakt är ett A4-blad med plats att fylla
i uppgifter i drygt 20 olika kolumner, s k
"rum". 1 modernt dataspråk skulle man kun
na översätta detta till "fält". Här finns föru
tom namn, personnummer och födelseort
plats att fylla i föräldrar, makar och barn,
kyrkotillhörighet, dop och konfirmation, a
doptioner, medborgarskap, m m. Före 1968
fanns också plats att fylla i både vaccinatio
ner, lyten och vilken stam man tillhörde
("lapp", "finne"). Detta har dock utplånats.

Om man flyttade skickades akten till nya
församlingen som fortsatte att fylla på upp
gifter. Under mer än 40 år har dessa per
sonakter skickats kors och tvärs i landet,
man kan följa flyttningarna på baksidan av
akten. Det är beundransvärt att systemet
fungerat.

Personakten följde en person hela livet, vid
dödsfall antecknades detta i ett särskilt rum
med datum, plats och dödsorsak. Akten
ställdes undan i en särskild pärm för avlidna
personer.

Vad fmns hos lokala skattekontoren?

Det datasystem som vi numera alla är re
gistrerade i bygger på de uppgifter som
fanns i personakterna. Registret har sedan
kontrollerats, rättats och kompletterats med
nya uppgifter. Det fattas uppgifter i syste
met och andra kan vara bristfälliga, vilket
beror på hur personakterna tidigare skulle
fyllas i hos pastorsämbetena.

På de akter som upprättades 1947 infördes
på vuxna kvinnors personakter endast deras
barn födda efter 1932. På mäns akter fördes
endast utomäktenskapliga barn in, barn i
äktenskap registrerades bara på moderns
akt. Inte förrän efter 1968 registrerades alla
barn in på både moderns och faderns akt.

Avlidna före 1991 har inte registrerats in,
men uppgifter om dem kan förekomma i al
la fall, beroende på att de finns på någon
annans personakt som barn, make eller för
älder.

Man har inte heller registrerat alla flyttning
ar som finns antecknade på akten, utan bara
den sista kyrkobokföringsorten, den som
gällde 1991-06-30.

Det som mest av allt skiljer skatteförvalt
ningens folkbokföringsregister från det äld
re materialet, förutom att det är database
rat, är att det är ett individrelaterat system
till skillnad från det äldre materialet som i
stort sett är platsrelaterat. Hos skatteför
valtningen utgår alla uppgifter i registret,
såväl nyregistrering som sökning i det, från
ett personnummer. I framtiden kommer vi
att kunna få alla uppgifter om en person
samlade under ett personnummer oavsett
var de olika händelserna inträffat. Alla hän
delser i livet från registrering av födsel i
Malmö med namngivning i Stockholm, flytt
ningar till och från alla orter, äktenskap och
barn, skilsmässor och namnbyten på olika
platser till dödsdatum och begravningsplats
i Kiruna.
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Som alla släktforskare känner till är det ett
mycket mödosamt arbete i det äldre materi
alet. Varje händelse i den sökta personens
liv registreras i ett otal olika längder, och
flyttningarna innebär rådfrågande av nya
församlingars arkiv med nytt bläddrande i
längder eller mikrokort. För att hitta i det
äldre materialet måste alltid tre komponen
ter vara med; ett namn, en plats och en tid.
I det nya systemet räcker ett personnum
mer.

Vad fmns på landsarkivet?

På landsarkiven kommer allt kyrkobokfö
ringsmaterial, t o m 1991-06-30, från samtli
ga församlingar inom distriktet att samlas.
För Härnösands landsarkivdistrikt gäller det
ca 235 församlingar. Det mesta av materia
let är mikrofilmat och kommer att allt efter
som bli tillgängligt för distribution genom
SVAR.

Till Landsarkivets folkbokföringsavdelning
(LAFF) kan man vända sig antingen per te
lefon/fax/brev eller komma personligen.
För skriftliga svar på frågor och bestyrkta
utdrag ur kyrkoböcker tar vi ut en avgift.
Att besöka landsarkivet och få hjälp med si
na frågor kostar ingenting.

Det finns en begränsning för forskning i ma
terialet, sekretesslagens bestämmelser om
skydd för enskildas personliga förhållanden.
Uppgifter i handlingarna kan vara skyddade
av sekretess, och då får de inte lämnas ut.
På grund av att böckerna innehåller så myc
ket uppgifter om många personer, och det
inte går att generellt säga om det finns upp
gifter som är hemliga eller inte, så kan vi in
te lämna ut böcker eller mikrokort till fors
karna hur som helst. Är uppgifterna äldre
än 70 år (i år alltså från före 1926) så är de
aldrig hemliga. Mikrokort över det materia
let finns tillgängliga i landsarkivets forskar
expedition. För yngre material får man vän
da sig till LAFF-ens egen forskarsal där nå
gon ur personalen finns med hela tiden vid
utlämnandet.

Framtida släktforskning?

Det finns ett förslag från 1980-talet att ur
skatteförvaltningens folkbokföringsregister
för vart femte år upprätta längder, liknande
dem som finns på pastorsämbetena. Regist
ret måste för detta ändamål göras om för
att sortera upp individerna i födelselängder ,
flyttningslängder, etc. Förslaget var att detta
material till släktforskarnas fromma skulle
mikrofilmas och överlämnas till landsarki
ven. Det innebär ett oerhört omfattande
material, mer än en halv miljon mikrokort
vart femte år, med mycket känsliga uppgif
ter.
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Min personliga åsikt är att den tekniska och
ekonomiska utvecklingen har sprungit ifrån
förslaget om att konstruera (överflödiga)
femårslängder ur ett fungerande system. Att
hantera dessa sekretesskänsliga mikrokort
kräver dessutom både stora lokaler och
mycket personal.

Under 1996 måste frågan lösas, för det har
då gått fem år sedan lokala skattekontoren
tog över folkbokföringen i Sverige.

Härnösand i januari 1996

Astrid Forsberg
Förste arkivarie och avdelningschef för folk
bokföringsavdelningen vid Landsarkivet i
Härnösand

NYA MEDLEMMAR (sedan föregående nr)

Bjerknes Bo, tel 0270~.379. 25,
Box 100, 82608 TRONODAL.

BolIner Guy, ..
Framstavägen 19, 80425 GAVLE.

Boström Göran, tel 060-61 85 21,
Rebetskygatan 15, 85460 SUNDSVALL.

Byström Thomas, tel 0660-915 41,
Västerbacke 1136, 89495 MOLIDEN.

Hagström Stig, tel 0225-514 &9,
Snickargatan 12 A, 783 31 SATER.

Hellström-Björhammmar Rut, 0921-731 22,
Körvelvägen 10, 961 48 BODEN.

Hägglund Lars, tel 060-175202,
Södra Allen 35 A, 852 39 SUNDSVALL.

Klingh Bo, tel 0650-179 64,
Skeppsdalsväg 50, 824 51 HUDIKSVALL.

Larsson Ingemar,
Söderåsvägen 12, 33151 VÄRNAMO.

Nordberg Lars-Rune, tel 060-,57 32 40,
Kraftstigen 9, 861 34 TIMRA.

Norden Peter, tel 0670-131 54,
Kyrkgatan 1, 83335, STRÖMSUND.

Norling Britt-Marie, tel 0620-13146
Falkvägen 40, 881 35 SOLLEFTEÅ'.

Näslund Mats, tel 08-38 21 69,
Grimstagatan 161,16227 VÄLLINGBY.

Pettersson Ingrid, tel 0297-417 93,
Gäverängevägen 19, 81631 OCKELBO.



Stillmark Anna, tel 0653-150 87,
Spångmyra 3342, 820 62 BJURÅKER.

Söderström Gösta,
Källargränd 3 F, 824 30 HUDlKSVALL.

Var snäll och meddela Ditt telefonnummer
om det saknas vid Ditt namn ovan! Det
samma gäller också eventnella adressänd
ringar. Ring kassören Göran Karls, tel 060
618688!

MEDLEMSAVGIFTEN

Från och med i år kommer medlemsavgif
ten för befintliga medlemmar, såväl till DlS
som till DlS-MITT, att inkasseras centralt
av DIS.

Använd alltså det inbetalningskort som Du
kommer att få från DIS och betala in hela
avgiften för 1996 (DlS 100 kr + DlS-MITT
40 kr = 140 kr) direkt till Föreningen DIS,
postgiro 14033-5.

Var snäll och meddela kassören Göran Ka
ris, tel 060-61 86 88, om Dn ej önskar kvar
stå som medlem!

SANDSLÅN STÄNGT!

Det är nu definitivt avgjort att Forskarsalen
på Sandslån inte längre är tillgänglig för
forskning. I augusti förra året stängdes salen
och de mikrokort som omfattar länen i nor
ra Sverige är nu på väg att placeras i hyllor
na på Riksarkivet i Stockholm.

Det är med sorg och saknad vi noterar detta
och våra protester mot stängningen har na
turligtvis inte hjälpt. Sandslån har varit ett
utmärkt ställe att bedriva forskning och un
dervisning vid. Föreningarna i Sollefteå och
Kramfors har varje år ett antal cirklar i
släktforskning och där har Sandslån varit ett
givet centrum för utbildningen.

REA-gruppen på Sandslån, som är placerad
i samma fastighet som f d Forskarsalen, har
i många år arbetat med att registrera En
skilda arkiv. Det jobbet är nu i stort sett av
slutat och de sex anställda kan möjligen se
fram emot ett nytt projekt, som beräknas
räcka något över två år. Men inget i den vä
gen är helt klart idag.

Henry Norlin

10 ÅR I ÅDALEN

Den 29 april 1986 föddes Ådalens Släktfors
karförening. Det hade länge funnits ett in
tresse från enskilda håll att få en gemensam
tillhörighet i sin forskning. Vi hade god
hjälp och stöttning av Thord Bylund, Härnö
sand, och Karl Ivar Lundqvist, Sundsvall,
som gav oss goda råd. Thord blev en av de
första medlemmarna i föreningen.

För att lite grann fira de tio åren har vi be
slutat att ordna en forskardag tillsammans
med våra grannföreningar . Det skall ske på
Räddningsskolan R.å Sandö den 11 maj. Då
är föreningarna i Ornsköldsvik Härnösand
Ramsele/Junsele, Sundsvall, Jämtland och'
Sollefteå välkomna till oss. En förhandsin
bjudan har redan gått ut och efterföljs så
småningom av ett utförligt program.

För ganska precis ett år sedan flyttade vi in i
en helt nyrenoverad lokal på Limstagatan
13 C, Kramfors. Vi gjorde största delen av
renoveringsjobbet själva för att slippa en
saftig höjning av hyran. Da trodde vi att den
yta vi disponerade skulle räcka för oss i fle
ra år. Idag har vi snart fyllt våra hyllor med
material som vi samlat på oss.

Henry Norlin

TILL SALU

Äldre nummer av DlS-MITT-NYTT kan
beställas för 10 kr per nr. Sätt in beloppet
på föreningens postgiro och ange vilket/
vilka nummer som önskas av m 1/93, 2/93,
1/94, 2/94, 1/95, 2/95 resp 1/96.

FÖRENINGSSAMARBETE

DlS-MITT siktar på ett gott samarbete med
de lokala släktforskarföreningarna i XYZ
området.

DlS-MITT erbjuder sig därför att hos före
ningarna vid någon sammankomst berätta
om datorhjälp vid släktforskning, demonst
rera DlSGEN och DlS MITT BBS samt in
formera om föreningen DlS-MITT.

Om intresse finns, kontakta vår ordförande
Robeli Hammarstedt, tel 060-302 28.
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Tekniksidan presenterar:

T~S VID MODEMHANTERING
PA BBS-EN.

Mjukvaran, dvs programmet som Du kör för
att ringa med modemet, kan vara ett DOS
eller Windows-program. Problemet med
Windows är, att det använder ett annat tec
kenprotokoll än vad man har i DOS. Som
alla förmodligen vet, använder vi i Sverige
ett annat slags tangentbord än vad man har
i t ex USA. De flesta programvarorna kom
mer från landet "over there" och arbetar i
grunden med ett teckensnitt som inte passar
svenska språket i alla lägen. Så också Maxi
mus BBS-program. Därför bör du inte an
vända å, ä och ö i ditt namn näJ; du loggar
in. Börje kan t ex bli B[rje och Ake kan bli
}ke el dyl. Loggar du in nästa gång från
samma dator är det ok, men om du växlar
mellan DOS och Windows kommer dessa
tecken att vara olika. Har du skrivit "å" i
Windows kommer du att se ett "å" nästa
gång du läser det på BBS-en med ett Win
dows-program därför att Windows hanterar
teckenöversättningen på ETT sätt. Motsva
rande i DOS ser man ett "å" som ett "å" ef
tersom i startfilen för din dator ställs detta
in på ett korrekt sätt för DOS-program. Nu
kommer vi så till det intressanta: Vad hän
der om du läser med ett DOS-program det
som är skrivet i Windows? Jo, ett Windows
"å" kanske blir 'T'. Maximus (BBS-program
met) är ett DOS-program, vilket innebär att
det också läser ett Windows-"å" som 'T. Vad
innebär detta? Jo, programmet vet att Pär
Oman egentligen loggat in som Pjr &man
och accepterar detta som inloggning om det
verkligen blir Pjr &man vid nästa kontakt.
Men provar man att logga in från DOS, då
läser programmet Pär Oman, och han finns
inte tidigare, så då får man logga in som ny
användare. Detta har stor betydelse om
man skickar meddelanden på BBS-en. Pär
kanske inte finns, men väl P[r. Skickar du
till Pär kommer inte P[r att få detta medde
lande. Vidare, om man använder sig av
Windows-program och går in i DISBYT för
~.tt söka, vad tror du händer om du söker på
Osterman i Luleå? Jo, Maximus BBS-prog
ram läser [sterman i Lule$. Jag garanterar
att detta inte ger någon bra resultat! Av
denna anledning rekommenderar jag att
man använder sig av DOS-program för att
köra med modem mot BBS-er. Vissa BBS
er har Windows- programvara (inte DIS
NET). En känd sådan är "First Class" som
lär fungera bra från Windows till Windows.
Likaså är "Netscape" en Windows-program
vara som går bra på Internet. OBSERVE
RA! Om Du kör ett DOS-baserat terminal-
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program, kör det inte från Windows i ett så
kallat DOS-skal, dvs starta inte ett DOS-ter
minaiprogram från en ikon i Windows. Det
går inget bra! Du bör starta detta från DOS.
Gör så här om du har Trio Datacom's pro
gram installerat (under \DM):

I. Gå ur Windows.
2. Skriv cm < er > « er > står för carri

age return = vagnretur på skrivmaskin
eller även kallat "Enter") så hamnar
du i "roten" C:\>.

3. Skriv CD DM < er > (biblioteket heter
DM).

4. C:\DM\> (skriv DM för att starta
dm.exe)

5. C:\DM\DM <cr> och programmet
startar.

Kontrollera alltid att inställningarna i pro
grammet är "8Nl" dvs 8 bitar, ingen paritet,
1 stoppbit.

Lycka till!

Robban

BBS:ER FÖR SLÄKTFORSKARE

DIS Family BBS (Linköping)
Sysop: Bo Kleve, tel 013-14 09 81
BBS-anrop: 013-13 94 73, -14.400 bps, 8Nl

DIS MITT BBS (Njurunda)
Sysop: Bernth Lindfors, tel 060-315 24
BBS-anrop: 060-31534, -19.200 bps, 8Nl

DIS Syd BBS(Staffanstorp)
Sysop: Jan Nilsson, tel 046-25 57 88
BBS-anrop: 046-2582 35, -28,800 BPS, 8Nl

DIS West BBS (Torslanda)
Sysop: Kjell Weber, tel 031-56 34 77
BBS-anrop: 031-563131, -28.800 bps, 8Nl

GF BBS (Stockholm)
Sysop: Christer Jonsson
BBS-anrop: 08-53043088
Fidonet: 2:201/111
-14400 bps (HST), V32, V42, V42 bis

BBS:erna som börjar på "DIS" är öppna för
alla DIS-medlemmar. På DIS MITT BBS
finns dock areor som enbart är öppna för
DIS-MITT-medlemmar. En utförlig hand
ledning kallad "Modem och DIS Family"
finns i nr 35 av DISKULaGEN.



LITEN BBS-ORDLISTA

När du loggat in dig på en BBS så möts du i
regel av menyer på engelska språket. För
dej som inte är så bevandrad i detta språk
följer här en liten ordlista över menyval som
förekommer på DIS MITT BBS och de öv
riga BBS-erna i DISNET, de flesta kan ock
så vara användbara på andra BBS-er.

Main menu Huvudmeny
(när man kommer in i BBS-en)

*/, Browse messages: Här kan man plocka
hem meddelanden i packat filformat som
sedan går att läsa hemma utan att telefon
taxan tickar. Man kan då köra ett program
som heter "Silver Express" som finns att fin
na på BBS-ens filareor. Ladda hem detta
programmet och kopiera in den fil som du
"Browsat" hem som heter ungefår så här:
dis_mitt.qwk. Den går då att läsa i Silver
Express som fungerar som ett BBS-program
fast man sitter hemma och läser utan tele
fon. Detta sparar mycket telefontid om man
vill läsa många meddelanden (titta i inter-

Robert Hammarstedt

Meny filareor

Byta area
Lokalisera fil
Filnamn
Läsa textfil

Hämta hem fil
Skicka fil
Statistik

Innehåll
Märka filer
Söka nya filer
Huvudmeny
Hoppa till
meddelandeareor

Hej då, avsluta
Hjälp

Area change
Locate a file
File titles
View text file
Download (receive)
Upload (send)
Statistics
Contents (archive)
Tag (queue) files
New files sean
Main menu
lump to msg, areas

File Areas

MODERKORT TILL SALU

Goodbye (log off)
?help

Komplett dator med skrivare, typ IBM PS/I
med fårgskärm, tangentbord, mus, hårddisk
40 MB, internminne 512 kB. Skrivare OKl
Microline 182, 9 nålars matrisskrivare.
Lämplig dator för släktforskning. DOS 6.0
är installer.ad, liksom Works med kalkyl,
ordbehandling och databas. Pris 3.500 kr.

Uno Eriksson, tel 060-21727
Tallskogsvägen 2 J, 86433 MATFORS.

BLIR DU NR 100?

DATAUTRUSTNING TILL SALU

lag har ett moderkort till salu:

386 DX 40 med matteprocessor. plats för 8
st 30 pins SIMM. Fungerar utmärkt. 386-or
nas racer (snabbare än de minsta 486-orna).

Pris? säg 400 :-

Ring mig på tel 060-302 38 eller lämna
meddelande på BBS-en.

nationella arean, den är maxad till 1000
brev, och det ÄR 1000 st i den! Den fylls på
flera gånger i veckan - de äldsta försvinner).

Den 100:ade som registrerar sig som DIS
medlem på DIS MITT BBS kommer att få
en belöning bestående aven uppdatering
från version 6 av DISGEN till version 7 för
Windows. Vinnaren presenteras på BBS-en
och i DIS-MITT-Nytt.
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Huvudmeny
Meddelandeareor

Filareor
Söka i DISBYT bl a
Ändra inställningar
Hej då, avsluta
Statistik
Användarlista
Ropa på Bernth
Nyheter
Här kan man ladda
ner meddelanden och
läsa dem i lugn och
ro hemma
Hjälp

Meny meddeI.areor

Byta area
Nästa meddelande
Föregående meddel.

Skriva in ett
meddelande)

Svara på ett meddel.
*/, se not
Nuvarande meddel.
Läsa non-stop
Läsa ursprunget
Läsa svar
Läsa nuvarande
Lista, kort
Märka areor
Huvudmeny
Hoppa till fil-areor
Hej då, avsluta
Döda medd.
Skicka en rnedd. fil
Skicka vidare
Hjälp

?help

Area change
Next message
Previous message
Enter message

Reply to a message
Browse messages
Change current msg
=ReadNonStop
-ReadOriginal
+ReadReply
*ReadCurrent
List (brief)
Tag areas
Main menu
lump to file areas
Goodbye (log off)
Kill (delete) msg
Upload a message
Forward (copy)
?help

Message Areas

MAIN
Message Areas
File Areas
DISbas Area
Change Setup
Goodbye (log off)
Statistics
UserList
Yell for SysOp
Bulletins
Off-line reader



VÅRENS PROGRAM

* Lördagen den 17/2 kl, 11.00-16.00 anord
nar Medelpadsarkiv OPPET HUS i Kul
turmagasinet i Sundsvall. DIS-MITT
medverkar med bIa visning av "Familjere
gister för Medelpad" .

* Söndagen den 25/2 kl 13.00 har vi
ARSMOTET 1996. Se notis på sidan 11

* Lördagen del). 23/3 kl 11.00 har vi en
MODEMTRAFF i Sundsvall. Lokal be
stämmes senare. Anmälan senast den
15/3 till Annika Lindqvist, tel 55 83 39.

* Söndagen del). 24/3 kl 11.00 har vi en
MODEMTRAFF i södra delen av Gävle
borgs län. Ort och lokal bestämmes då vi
vet vilka som är intresserade. Anmälan
senast den 15/3 till Arne Söderström, tel
0650-700 91.

DlS-AROS

Tisdagen den 20 februari kommer den nya
regionalföreningen DIS-AROS att ha sitt
första årsmöte i Västerås. Vi önskar nykom
lingen lycka till med verksamheten.

Behöver vi anordna någon kurs på Din ort?
Kontakta i så fall Annika Lindqvist, tel
060-55 83 39.

SEMINARIUM I VÄXJÖ

Föreningen Släktdata i Göteborg anordnar
den 16-17 mars i Växjö ett seminarium för
frågor rörande dataregister och databanker
av intresse för släktforskare. Detta är en
uppföljning av det seminarium som Krono
bergs Genealogiska Förening anordnade i
Växjö i mars 1995.

Man vänder sig till institutioner och före
ningar som på datamedium registrerar eller
ämnar registrera kyrkoböcker och liknande
källor. Bland de frågor som avses komma
att ingå i programmet märks främst mallar
för register, normering av namn för under
lättande av sökning och olika sätt att göra
materialet tillgängligt för släktforskare.

Per Clemensson, l:e arkivarie vid Landsar
kivet i Göteborg, har lovat att berätta om
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de register som finns där och att orientera
om innehållet i den Nationella Arkivdata
basen (NAD). Vidare hoppas man kunna
ordna med möjlighet att demonstrera hur
olika uppringbara databaser och Internet
kan utnyttjas.

Upplysningar lämnas av:

Gösta Dryselius, tel 031-84 34 1).8,
Nedergårdsgatan 18, 41654 GOTEBORG.

ANDRA XYZ-FÖRENINGARS PROGRAM

* 31/1 kl 19 har Midälva Genealogiska Fö
rening ett föredrag av Erland Backlund,
Sollefteå, om ARMFELTS KAROLINER
i KFUM' s lokaler i Sundsvall.

* 31/1 kl 19 har Nordanstigs Bygd och
Släktband MANADSTRAFF i Gnarps
bibliotek.

* 21/2 ~I 19 ljar Ådalens Slåktforskarfore
ning ARSMOTE i Kramfors församlings
gård.

* 29/2 kl 1~ har Nordanstigs Bygd och
Släktband ARSMOTE på "Yst i sockna"
mellan lättendaI och Bergsjö.

* 14/3 kl 19 har.. Midälva Genealogiska
Förening ARSMOTE i KFUM's lokaler i
Sundsvall. Därefter föreläser Thord
Bylund om SÅGVERKSPATRONER
OCH VANLIGT FOLK.

* 23/3 gör Midälva Genealogiska Förening
en FORSKNINGSRESA till Ramsele.

* 27/3 kl 19 [iar Nordanstigs Bygd och
Släktband MANADSTRAFF i lättendals
bibliotek.

* 23/4 kl 19 [iar Nordanstigs Bygd och
Släktband MANADSTRAFF i Stocka el
ler Ilsbo. Kontakta styrelsen för besked.

* 24/4 kl 19 har Midälva Genealogiska Fö
rening ett föredrag av Viktor Magnusson.
Sundsvall om VAD HAR SLAKTEN
GJORT - Udda gestalter i KFUM's loka
ler i Sundsvall.

* 11/5 har Ådalens Släktjorskaiförening
FORSKARDAG med grannföreningarna i
y och Z län i Räddningsskolan på Sandö.

* 29/5 kl 19 Ilar Nordanstigs Bygd och
Släktband MANADSTRAFF i Bergsjö
bibliotek.



DIS
t-1ITT

Nr2

1996

Medlemsblad för DIS-MITT - Redaktör: Lennart Lindqvist
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEDLEMSMÖTE

Du inbjudes härmed till DIS-MITTs medlemsmöte söndagen den 6 oktober kl 13.00
i KFUMs lokal "Norr/Söder" (bottenvåningen), Kyrkogatan 29 i Sundsvall

Program:

DISGEN FÖR WINDOWS
Bernth Lindfors demonstrerar

SLÄKTBOKS~STÄLLNING
med Works 3, Works 4, Pressworks, MS Publisher

Staffan Boden och Robert Hammarstedt

DISGEN FÖR MACINTOSH
Gunilla Hermander

DIS-MITT BBS med DISBYT samt INTERNET
Robert Hammarstedt

Uppdatering till senaste version av DISGEN ver 6 (ta med 6:ans programdiskett!)
Kopiering av mallar till Works för kyrkoboksregistering (ta med tom diskett!)

Emottagning av DISBYT-utdrag (per diskett)

Fika till självkostnadspris

VÄLKOMMEN!

Styrelsen

Medlemsmöte l
Innehåll l
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Hänt sen sist 6
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Klockaren i helg och söcken 10
Släktforska i Finland 11
Efterlysning 11
Nya medlemmar 12
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Medlemsavgiften 13
Den nya enkäten 13
Dellenbygdens Släktforskarförening . 13
Teknikrutan:
Fatalt fel i DISGEN ver 6.0? 14
Terminalprogram i Windows för modem 14

DISGEN för Windows 14
IT-vecka i Sundsvall i höst 14
Föreningssamarbete 14
BBS-rutan:

Nr 100 påloggad! 15
BBS-tips 15

Operativsystem för vår BBS 15
Vill du gå datakurs? 15
HELGE på BBS:en! 15
Inbjudan till föreningarna 15
BBS:er för släktforskare 15
Höstens program 16
DISBYT - en förträfflig väg att
hitta likasinnade 16

Har du problem? 16
Till salu 16
Andra XYZ-föreningars program 16



RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTET 1996

Söndagen den 25 februari hade DIS-MITT årsmöte i
KFUM's lokaler i Sundsvall. Föreningens ordförande
Robert Hannnarstedt hälsade de 27 närvarande, sär
skilt föreningen DIS' ordförande Sture Bjelkåker,
hjärtligt välkomna, redogjorde kortfattat för dagens
program samt öppnade mötet.

Till ordförande för mötet valdes Bernth Lindfors och
till sekreterare Lennart Lindqvist. Till justerare för
mötet och tillika rösträknare valdes Annika Lindqvist
och Robert Hannnarstedt. Efter presentation av sty
relse- och revisionsberättelser beviljades styrelsen an
svarsfrihet för det gångna verksanthetsåret.

Till ordförande för ett år omvaldes Robert Hammar
stedt. Till styrelseledamöter för två år omvaldes Staf
fan Boden och Gösta Olsson samt nyvaldes Gunilla
Hermander, Hndiksvall, i stället för Annika Lindqvist,
som avböjt omval. Till styrelsesnppleanter för ett år
omvaldes Lars Bruman, Bernth Persson och Erik
Svanberg.

Till revisorer för ett år omvaldes Jan Lilliesköld och
Kurt Pettersson. Till revisorsnppleant för ett år om
valdes Helen Mattsson. Till valberedning för ett år
omvaldes Reine Björkman (sannnank), Birgitta
Blomgren och Lena Lundin.

Inga motioner hade inkommit till årsmötet. Budgeten
för 1996 fastställdes enligt styrelsens förslag, dock
med reservationen att det angivna beloppet avseende
medlemsbidrag från DIS kan visa sig vara för stort.
Styrelsen efterlyste även ideer till hur vi så mycket
som möjligt nedbringar den nya utgiftsposten "Tryck
kostnader medlemstidning", vilken kostnad vi tidigare
lyckligtvis helt sluppit.

Årsavgiften för verksamhetsåret 1997 höjdes enligt
styrelsens förslag från 40 kr till 50 kr. Inga övriga för
slag från styrelsen förelåg. Inga övriga frågor togs upp
till diskussion.

Mötesordföranden tackade alla för visat intresse och
avslutade mötet. Fullständigt protokoll finns att få
från sekreteraren för den som så önskar.

Efter fikapausen gav DIS' ordförande Sture Bjelkåker
aktuell information från DIS. Därefter blev det infor
mation och demonstration av DIS MITT BBS och In
ternet utförd av Robert Hannnarstedt och Bemth
Lindfors. De som hade med sina originaldisketter fick
DISGEN uppdaterad till senaste version.

DIS-MITT-Nytt nr 2 1996
Upplaga 450 ex

DIS-MITT-NYTT sänds till alla våra medlemmar
samt till släktforskarföreningar, arkiv och kommun
bibliotek i XYZ-Iänen.

Synpunkter på och bidrag till medlemsbladet motta
ges tacksamt av redaktören, .(lvs Lennart Lindqvist,
Lejdarvägen 13, 865 32 ALNO, tel 060-55 83 39.

Manusstopp för nästa nr är 15 jan 1997 l!!
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Styrelse 1996:

Robert Hammarstedt, Ordförande, teknikansvarig.
Guldvägen l, 86240 NJURUNDA, tel 060-302 28,
c-mail: rha@vbbviak.vbb.se

Arne Söderström, Vice ordförande, Dlä-fadder,
Kyrkbyn 198, 825 92 NJUTÄNGER, tcl 0650·700 91.

Lennart Lindqvist, Sekrcterare.jredaktör,
Lejdarvägen 13, 865 32 ALNO, tel 060-55 83 39.

Göran Karls, Kassör, medlemsregistrator,
Granitvägen 6,85357 SUNDSVALL, tel 060-618688.

Sjaffan Boden, Ledamot, utbildningsansvarig,
Ostra Tullgatan 5, 824 52 HUDIKSVALL, lel 0650-185 06.

Gunilla Hermander, Ledamot,
Vattengatan 10, 82442 HUDIKSVALL, tcl 0650-941 88.

Gösta Olsson, Ledamot,
Sjömyra 2887, 820 60 DELSBO, tel 0653-120 51.

Lars Bruman, Suppleant,
Box 158, 833 22 STROMSUND. tel 0670-107 77.

BerntPersson, Suppleant, .
Svågavägen 23, 820 62 BJURAKER, tel 0653-220 28.

Erik Svanberg, Suppleant, ..
PI 9013, Södra Ohn, 833 30 STROMSUND. tel 0670-520 22.

Bernth Lindfors, Hedersledamot, BBS-Sysop,
Forellvägen 12, 862 40 NJURUNDA, tel 060-315 24,
c-mail: bcrnth.lindforseänb.postnet.se

Valberedning:

Reine Björkman, Sammankallande, ..
Angcrmanlandsg 10 G, 891 35 ORNSKOLDSVIK, tel 0660-189 41

Birgitta Blomgren. Ledamot, .
Björkvägen 17, 810 10 TORSAKER, tel 0290-40159.

Lena Lundin, Ledamot,
KaIrnarvägen 1, 857 30 SUNDSVALL, tel 060-50 0134.

DISBYT-ombud:

Annika Lindqvist, ..
Lejdarvägen 13, 865 32 ALNO, tel 060-55 83 39.
e-mail: annika.lindqvist@bakab.sydkraft.se

DIS-fadder:

Arne Söderström,
Kyrkbyn 198, 825 92 NJUTÅNGER, tel 0650-700 91.

DIS-MITTMombud:

Dellenbygdens Släktfcrskarföreuing: Gösta Olsson,
Sjömyra 2887. 820 60 DELSBO, tcl 0653-120 51.

Hembygds- och Släktfurskare Nplaskogs: Lennart Näslund,
Nordanås 1070, 891 92 ORNSKOLDSVIK, tel 0660-421 09.

Jämtlands läns Släktfurskarfllrening: Georg Hansson,
Lillfjällvägen 4, 831 71 OSTERSUND, tel 063-852 12.

Midälva Genealogiska Förening: Annika Lindqvist,
Lejdarvägen 13, 865 32 ALNO, tcl 060-55 83 39.

Nordanstigs Bygd o~. Släktband: Drilla Olsson,
Nyvägen 3, 82076 JATTENDAL, tel 0652-130 36.

Sollefteå Släktforslrningssällskap: Jörgen Dosen,
Forsed 2109, 87391 BOLLSTABRUK, tcl 0612-24330.

Ådalens Släktforskarfärening: Curt Sundqvist,
Box 88, 870 32 ULLANGER, tel 0613-130 00.

Förcningsadresser:

Föreningen DIS-MITT, c/o Legnärt Lindqvist,
Lejdarvägen 13, 86532 ALNO.

Postgiro: 620 1915-3 - Org.nr 889201-9814.

DIS MITT nns, c/o Bemth Lindfors,
Forellvägen 12, 862 40 NJURUNDA.
tel 060-315 34 (modem), bastigheter -19200 bps, prct. 8Nl.

DIS-MITTMNytt, c/o Lennart ~indqvist,
Lejdarvägen 13, 865 32 ALNO

Föreningen DIS, Gamla Linköping, 58246 LINKÖPING.
Telefon 013-14 90 43, Telefax 013-14 90 91, Postgiro: 14033-5

DIS-MITT NYTT nr 2/1996



ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Så ser vi då slutet av sommaren och livet går vidare i
vanliga gängor. Man upptäcker förvånad att somma
ren varit om möjligt ännu kortare i år än i fjol. Men
för oss släktforskare bidar en höst med intressanta
uppgifter framför oss och problem att lösa. Kommer
du att kunna sätta ihop den släktbok som dn har på
lnt? Många av oss forskar och samlar en massa npp
gifter på hög för att göra en släktbok. Sedan. Detta
sedan tenderar att bli något luddigt i framtiden. Gör
slag i saken! Ta steget och prova!

Du kommer snart att npptäcka att det behövs lite be
skrivande text omkring dina ntskrifter som ditt släkt
forskarprogram genererar. Min gamle historielärare
från Haga-skolan (hej Torsten!) höjer säkert på ögon
brynen när jag säger att jag har blivit intresserad av
historia. Men det är en naturlig följd av släktforsk
ningen. Det är intressant att veta hur förfäderna levde
och vilka nmbäranden de fick ntstå. Tyvärr är histori
eböckerna oftast skrivna om de kungliga och adliga.
Gräsrötternas historia får vi gräva fram nr diverse ar
kiv och det är folkets historia som vi bidrar med att
skriva!

Detta nnrnmer kommer att präglas lite grand aven
stilla nndran från styrelsen: Vad vill vi med vår före
ning? Vad vill medlemmarna att styrelsen skall göra
förutom att driva föreningen? Finns det önskemål om
speciella aktiviteter? Vad vill DU med din forskning?

Styrelsen skall inte driva föreningen för dess egen
skulIntan för att främja medlemmarnas önskemål, Vi
vet att det finns ett gediget intresse för släktforskning
i våra led. Vi vet också att det finns intresse för att an
vända datorn som hjälpmedel i släktforskningen. När
vi diskuterade programmet för det stundande före
ningsmötet, kom vi fram till att önskemålen varierar
säkert en hel del vad gäller val av programpnnkter.
Därför kommer vi efter fikapausen att ha några ar
betsstationer utplacerade i lokalen där vi kan erbjuda
visning av diverse slag. Tyvärr har vi inte resurser att
visa allt som var och en vill se. Vi kommer därför att
förrätta en omröstning på mötet vad ni vill veta mer
om.

Vi kommer att kunna erbjuda DISBYT-sökning,
BBS-hantering, Internet, ordbehandling med bildhan
tering, desktop publishing, Windows 95, registrering
av vigsel-, födelse och dödböcker m m.

Ordbehandlingsprogrammet kommer att vara MS
Works version 3 för Windows 3.1 (3.11) och version 4
för Windows 95. Works är jn ett program som ofta le
vereras vid köp av nya datorer och torde förmodligen
vara det program som är mest spritt i våra led. MS
Word och WordPerfect är ju kraftfullare program
som ordbehandlare, men får väl betraktas förbehållna
mest för företag på grund av priset.

Works innehåller också databas- och kalkylprogram
som kan vara intressant om man vill registrera vigsel
böcker, födelseböcker och andra typer av register som
inte har krav på familjerelationer. DIS har tagit fram
mallar för denna typ av registrering i Works som fun
gerar i både version 3 och 4. Dessa films att hämta på
våra BBS-er. De kommer också att finnas tillgängliga
på vårt möte. Tag gärna med disketter.

Om au inle tycker delär värt, aH hoppa
över mjdJ~en i några veckor- rör au. ha
råd aU köpa alla nya Wincfows-pnpram, så
får du välsifga Ull !

Desktop publishing låter anspråksfullt. Det är en typ
av program som används av redaktörer m fl för att
"bryta" sidor i publikationer. Där kan man på ett bra
sätt hantera grafik (läs bilder) tillsammans med text
och bygga upp sidor på ett stilistiskt tilltalande sätt.
Det finns ett otal olika dylika programvaror på mark
naden. Vi kommer att kunna visa SPCS Pressworks
och MS Pnblisher som är två i vårt tycke prisvärda
program som kan en hel del utan att kosta för mycket.

Vidare kommer vi att kunna prata om datorer och
programvaror i alhnånhet: Behöver jag köpa en Penti
nm 133 för att köra Windows-program? Behövs en
kraftfullare dator för DG version 7? Kommer DG
version 6 att leva vidare som DOS-program? Frågor
Ila är säkert många, och svaren likaså.

Skall vi ordna kurser i vinter? Films intresse ställer fö
reningen upp! Modemhantering mot BBS eller Inter
net, Windows, Windows 95, ordbehandling, m m? An
mälan till utbildningsansvarige Staffan Boden.

För att få synpunkter från er bifogar vi en enkät som
vi ber er skicka in till oss. Det kan tyckas att "dom har
väl inget intresse av vad jag tycker", men det är tvärt
om! Alla medlemmar har tidigare fått en enkät som
endast ca 10% har svarat på. Nu vill vi helst att ALLA
svarar. Blir responsen dålig kommer vi att ringa runt
till ett antal medlemmar för att få en bild av vad IU
vill. Vare sig ni vill eller ej ...

Skämt åsido, nu hoppas jag, att du får en trevlig stund
genom att läsa vårt blad. Du är välkommen på mötet
och vi ser fram emot att dn gör din stämrna hörd.

Robert Hammarstedt
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MUSARM - EN NY FOLKSJUKDOM?

Vi har numera fått en ny typ av arbetsskada, som kan
vara mycket besvärande för den som blir drabbad.
Den kallas i dagligt tal för mnsarm men drabbar inte
bara "musarmen" .

Har du besvär med värkande axlar, stela händer och
handleder och kanske stel nacke? Sitter du mycket vid
datorn och registrerar? Jag vet att mänga släktforska
re bland våra seniorer sitter och gör dryga arbetspass,
som skulle glädja viken arbetsgivare som helst. Man
"får" inte in 5.000 eller ännu hellre 50.000 registrerade
personer i datorn utan att en massa jobb är presterat
framför dataskärmeu.

Vår kropp är byggd för hårt arbete i rörelse och inte
för statiska belastningar i monotona sittande arbets
ställningar. Det är nog så, att är man lite av nybörjare
framför datorn, är det .inte nyttigt för kroppen att sitta
8 timmar per dag och Jobba. Dels spänner man sig för
man är rädd att göra fel. Sen kanske kroppen har fått
ta stryk under en lång följd av år med yrkesarbete.
Detta häller inte i längden.

Sen har vi det här med synen. Vi som passerat ca 45
årsåldern har väl alla drabbats av att behöva nya glas
ögon .på grund av åldersförändringar i ögonen? Jag
for nnn del har s k progressiva glas för att se bra på
nära. hil;ll nertill i glaset och bra på längre avstånd
upptill! glaset. Det finns som bekant också dubbelsli
pade glas med sannna funktion.

Vad händer med nacken om ögonen skall fara som en
"skottspole" mellan tangentbordet och skärmen? Jo,
man blir trött i nacken. Speciellt om man har ställt
skärmen ovanpå datorn! Då åker huvudet upp och
ner.

Ner med skärmen på bor
det! Tag bort datorn och
ställ den på sidan!

Detta märks mest för den som har närseendet i nedre
delen av glasögonen! Det blir ju en sådan liten del av
glaset som man ser klart i, så huvudet far upp och ner,
och upp och ner. Inte bra. Jag sitter själv minst 8 tim
mar om dagen på mitt jobb och "Caddar" (ritar vägar
m m) och jag skulle vilja ha skärmen nersänkt i bor
det för att slippa sitta som en nickedocka. Känns det
onda mellan skulderbladen igen?

En annan sak, vi är inte byggda för att hälla armarna
sträckta framför oss timtal i sträck! Tänk vilken be
lastning det blir på kroppen. Det finns hjälpmedel
mot vissa av dessa besvär. Det första har jag pratat
om, dvs ställ ner skärmen på bordet! Det kostar inga
pengar. Hjälpmedel kostar pengar, men kan vara värt
att prata lite om.

Det är viktigt att handlovarna får stöd mot bordet
framför tangentbordet. Det finns stöd att köpa. Den
händige kanske kan tillverka själv. Det skall provas ut
så att höjden passar. Handleden skall helst vara rak.
Känn att du har stöd för handen så att du slipper
krampen [ underarmens översida och stelheten i ax
larna. Armarnas tyngd skall vila framför tangentbor
det.

Sen har vi det här med musarm. Musen är ju placerad
oftast till höger om tangentbordet om man är höger
hänt och vice versa. Känn efter när du tar i musen!
Hur belastas armen? Jo, armen är till mer än hälften
utsträcktoch man vågar ju inte låta musen ta tyngden
av armen. Alltså är det lätt att axlarna får ta arbetet.
Detta är också en källa till besvär. Hjälpmedel? Ja,
det finns motsvarande handlovsstöd för musen som
jag nämnt för tangentbordet, dvs en musplatta med
stöd. Det finns också sofistikerade anordningar i form
aven arm som rasts i bordskanten och som går att rö
ra i alla lägen horisontellt med en "vagga" för underar
men. Här får armen riktigt stöd, men man kan känna
sig lite "låst" till att börja med. De111la stödarm kostar
en hel del, drygt 1000:-, men det kan ju vara värt mer
än så om man har ett brinnande intresse och kroppen
säger ifrån.

Lite andra tips:

- Belysningen i rummet skall inte skapa reflexer i
skärmen.

- Sitt inte för länge. Kliv upp och gå och gör gärna lite
extra rörelser för att få upp blodcirkulationen. "Släpp
lo.ss" armarna. Det bästa är faktiskt att ha ett höj- och
sänkbart datorbord där man kan växla melIan sittande
och stående arbete. Men dessa bord är mycket kost
samma. Tyvärr.

- Har du besvär med synen, gå tiII en optiker. Dessa
vet numera vad "terminalglasögon" är, dvs glasögon
for arbete framför en dataskärm som är anpassade för
synskärpa inom området kring tangentbord och
skärm.

- Lägg manuskript och dylikt melIan skärmen och tan
gentbordet och vinkla upp det så det går att läsa lätt.
Då slipper du sitta och vrida på huvudet. Sparar nac
ken!

Till sist: Lär känna din kropp och lyssna till den när
~en säger ifrån. Det är ingen som tackar dig för att du
lider. Du känner bäst själv vad som är bra och dåligt.
Förr eller senare. Undvik det dåliga!

Robert Hammarstedt

NYA DIS-MITT-OMBUD

Som framgår av sid 2 har listan på DIS-MITT-ombud
i XYZ-föreningarna utökats med Dellenbygdens SFF,
Jämtlands läns SFF och Sollefteå SFS. Men fortfaran
de är det några föreningar som ej utsett sina ombud.

Ombuden är värdefulla för kontakten mellan resp fö
remng och DIS-MITT. Bland annat bidrar de till att
via DIS-MITT-Nytt sprida information om sin före
nings verksamhet (se notisen ANDRA FÖRENING
ARS PROGRAM i detta nummer).

Vi uppmanar alltså de föreningar som ej finns med i
listan på sid 2 att se ut ett DIS-MITT-ombud och hö
ra av sig tiII Lennart Lindqvist, adress se sid 2.
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MAC-SPALTEN

Efter att ha släktforskat några år och samlat på mig
en hel del uppgifter om personer, så tyckte jag att det
var dags att ta in dem på en dator, så att man skulle få
lite ordning på det hela och bättre överblick på släkt
relationer, mm.

Datorvalet blev en begagnad Macintosh Classic, för
jag ty.ckte det skulle v~~ lätt att arbeta med den. Jag
hade ingen datorvana tidigare. Köpte dessutom en ny
skrivare, Stile Writer II, till datorn. Men vilket släkt
forskningsprogram skulle jag välja? Valet blev DIS
GEN 4.5 för Macintosh.

Sedan var det bara att "knappa in" alla individer jag
hade. Det var ett slitgöra, men vad gjorde det, det var
ju så roligt. Och tänk att kunna skriva ut ausedlar och
antavlor, m m, genom skrivaren. Man tyckte att det
var helt fantastiskt.

Men ju mer man lärde sig om datorn och släktforsk
ningsprogrammet fick man större krav. Så i mitten på
januari i år investerade jag i en helt ny dator. Valet
blev en Macintosh Performa 5200 med inbyggt mo
dem. Det blev skillnad som natt och dag att arbeta
med den. Den var ju så snabb i jämförelse med min
gamla Classic.

Men lyckan blev ej så långvarig. Datorn bara låste sig
och det var "färgflimmer" och störningar på skärmen
som dök upp då och då. Eftersom jag är rätt så envis
av mig och vill klara av saker och ting själv, så envisa
des jag med att försöka få bukt med problemen. Men
jag klarade inte av det. Tog då kontakt med en bekant
som också har en Macintosh och bad honom hjälpa
mig. Han klarade ej heller av det.

Då tog jag kontakt med "assistansen". Med dem hade
jag en.hel del rätt långa samtal. Jag gjorde allt vad de
sa att jag skulle göra, men utan resultat. De sade då åt
mig att ta kontakt med återförsäljaren och att denne
skulle skicka iväg datorn för genomgång och lagning.
Gjorde detta och en del "kort" byttes ut i datorn. Läs
ningarna försvann men inte "färgflimret".

I saJ?lll~ veva läste jag i en datortidning att det var ett
fabrikationsfel på en del datorer, som visade sig som
"låsningar" i datorn och "färgflimmer" på skärmen,
Gick då till min återförsäljare och visade detta. Mae
intosh lovade 7 års garanti på dessa fel. Det resultera
de i att datorn åter fick ge sig ut på en reparationsre
sa. Väl hemkommen igen fungerade den perfekt, vil
ket den fortfarande gör. Jag har absolut inte ångrat
mitt köp.

Modemet fungerar också bra tycker jag. Jag har ringt
upp DIS-MITT's BBS-bas och det har gått bra med
undantag av att å, ä och ö ej skrivs ut. Det tycker jag
ar en svaghet. Vad orsaken är vet jag ej, men om nå
gon vet hur man ska få det att fungera så hör av er till
medlemsbladet.

NY DIS-FADDER

Vår vice ordförande Arne Söderström i Njutånger har
utsetts till DIS-fadder. Du som bor i X-län har har
alltså nåra till hjälp numera. Adress o telefon se sid 2.

Som det är nu kan man bara söka en viss flock med
::f1ocke.~ ur", i D!~GEN 4.5 för Macintosh. Jag skulle
aven Vilja ha möjligheten att söka på vad man har
döpt flocken till, t ex "morfars anor". Man kan ju ej
komma ihåg vad alla flockar innehåller.

Vid uts1?i~ aven släkttavla skulle jag vilja veta mer
om den ingifta personen.

Jag skulle ö~s1?' att det automatiskt gick att söka i alla
flockar samtidigt, om man så vill, på personer årtal
gårdar, orter och församlingar. Nu måste man ;öka i'
en flock i taget.

Skulle bli glad ifall andra MAC-användare skrev ner
sina synpunkter, funderingar och frågor hit till denna
spalt.

Gunilla Hermander, tel 0650-941 88.
Vattengatan 10, 82442 HIJDIKSVALL,

5TO,~RNA? OH JiK Eli ijY SORTS .~ITTMU5. MAN HOPPAR ON G.lNG fÖR
ATT OPI'llA FILER, O<H !VA G,IIGER fOR ATT SPARA OOKUMEIff. IllllER
HANCfRNA FRIA OCH BAKEN I TRIM!

UTSTÄLLNING OM SLÄKTEN HUSS

Den 16/8 - 16/9 hade man en utställning i Kulturma
gasinet, Sundsvall, om "Hussiska släkten".

Norrlandssläkten Huss' stamfar är kyrkoherden i
T':lrp!.Erik Nil~son Huss, född c~ 1590 i Hussjö by i
Hässjö socken I Medelpad, son ull bonden Nils Ers
SOll.

Antalet Huss-ättlingar har genom tiderna utgjort tu
sentals men i släktregistret finns det f n 1465 personer
och 465 familjer.

Släktföreningen Huss bildades 1926 och har bl a som
ändamål att verka för sammanhållningen inom släk
ten. I år firar släktföreningen 70-årsjubileum och sam
tidigt firar man 200-årsjnbileet av Döda Fallet. Hel
gen den 6-8 juni kom över 200 Hussar till Hussborg
och Döda Fallet för att fira dessa jubileer. Även ett
par av DIS-MITT's medJemmar var med, nämligen
redaktören med syster Lena Lundin.

Utställningen i Kulturmagasinet målade porträtten av
några Hussar, från stamfadern Erik Nilsson Huss till
konstnären Mona Huss Wallin.
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RAPPORT FRÅN SLÄKTFORSKARDAGARNA
I VÄXJÖ 31/8-1/91996

Undertecknad hade förmånen alt vara ntsedd som ett
av föreningen DIS' fem ombud till årets släktforskar
stämma. Huvudtemat för släktforskardagarna i år var
150-årsjubileet av starten av utvandringen till det stora
landet västerut, Amerika. Samtliga föredrag anknöt
till emigrationen och besöken till Utvandrarnas Hus i
Växjö var många.

Släktforskardagama bjöd inte på samma hetta som
1995. Det var kanske tur att solen inte var så intensiv
med tanke på alt utställningslokalen, en del av Växjö
konserthus, hade en stor tvåvånings glasvägg in mot
utställningshallen. Själva utställningen var utspridd i
två plan med relativt stora ytor att röra sig på. Luftigt,
ljust och trevligt. Tyvärr hade inte Växjöborna hör
sannnat tillräckligt att det var Släktforskardagar. Det
fanns plats för fler besökare.

Föreningen DIS, Holger och PLF hanmade lite på si
dan av övriga uz;tällare i en sal för sig som trots en
yta på ca 100 m tidvis blev trångbodd. Som fond när
man kom in i salen visades DISGEN version 7 för
Windows med overhead-platta på filmduk. Det gick
inte alt undvika alt se nya DG7. DIS visade även DIS
BYT, släktboksframtagning, meste DISGEN-registra
tom Georg Agerbys databas (250.000 individer!), In
terner. BBS, fadderverksanthet, MAC-snpport, m m.
Totalt hade DIS 9 st datorer i aktivitet varav två st var
MAC-ar. Många tecknade sig för nya programmet
och elt antal nya medlemmar registrerades.

Undertecknad och Karl-Edvard Thoren var satta att
visa DG6 och samtidigt agera "fadderhörna". Tydligen
väntar man på DG7 för intresset för DG6 var svalt.
Några besökare hade lite frågor angående DG6 men
annars var denna station nog minst besökt. Visningen
av DG7 tilldrog sig största nppmärksantheten. Hört
nr sorlet:

- "Jag har tidigare haft DISGEN men tyckte det var
svårt så jag använder nu programmet xxxxxx, men det
här verkar jn toppen! Nu måste jag byta till DG7!"

- "Oj vad stiligt med bilder på ansedeln!"

- "Detta programmet blir nog det bästa för hembygds-
forskare eftersom man kan ställa så bra sökbegrepp.
Här kan man ju t ex söka på ortsnamn ilevdenotis
och årtal."

- "DG6 är bästa programmet hittills, men DG7 verkar
slå alla släktforskarprogram med hästlängder. "

- "Vilken bra sammanställning av län, kommuner och
församlingar! "

- "Kalendern ser väldigt bra ut! "

- "Kan man ha 57 generationer i antavlan? Fantas
tiskt! 57 generationer ... det blir ca 1600 år bakåt, dvs
anor från 300-taIet! Vem har behov av mer?"

Reklambladen för DIS och DISGEN "försvann" från
de bord där motsvarande blad för HOLGER låg, och
detta kan ju tyda på att intresset för DIS'produkter
var mycket större än för HOLGER. Jag hoppas att
orsaken var denna, Det visar i så fall viket intresse det
är för "konceptet DIS" och DG7.
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Totalt var det 36 utställare. Riksarkivet, Krigsarkivet,
Svenska Emigrantinstitutet, Sveriges Släktforskarför
bund, SVAR, DIS Norge, Genealogiska Samfundet i
Finland och några kommersiella företag var utställare
vid sidan av de svenska släktforskarföreningarna. En
qast två norrländska föreningar ställde ut, nämligen
Adalens Släktforskarförening och Södra Västerbot
tens Släktforskare. De övriga föreningsutställarna (bl
a DIS) var i huvudsak från södra Sverige.

Årsstämman innehöll inga kontroversiella dispyter,
men är väl värd att kommentera. Till ordförande för
årsmötesförhandlingarna valdes landshövdingen i
Kronobergs län, Wiggo Komstedt. Tänk er denna för
samling med ett hundratal valda ombnd för Sveriges
släktforskare och en landshövding att leda mötet. Det
låter mycket korrekt med dragning åt pompöst och
stelt på papperet. Men icke! Ordföranden ledde för
handlingarna på ett korrekt och professionellt sätt
med en stor skopa humor,

Tack Kronobergs Genealogiska Förening och Svenska
Emigrantinstitutet för fina arrangemang!

Robert Harnmarstedt

HÄNT SEN SIST

Onsdagen den Wl1 deltog föreningen vid en INFOR
MATIONSTRAFF i Härnösand anordnad av Härnö
sands Släktforskare. Bernth Lindfors informerade om
DIS MITT BBS.

Lördagen den 17/2 medverkade föreningen vid ett
ÖPPET HUS i Kulturmagasinet i Sundsvall anordnat
av Medelpadsarkiv. Robert Hammarstedt visade DIS
MITT BBS, DISGEN och DISBYT. Annika och Len
nart Lindqvist visade "Familjeregister för Medelpad"
ochDISGEN.

Söndagen den 25/2 hade vi DIS-MITT's ÅRSMÖTE
1996. Se separat referat.

Söndagen den 10/3 hade vi en MODEMTRÄFF för
styrelsen på Läroverket i Hudiksvall med Robert
Hammarstedt som ledare.

Lördagen den 23/3 hade vi en MODEMTRÄFF i
VBB's lokaler i Sundsvall med Robert Hammarstedt
som ledare.

Qnsdagen den 24/4 medverkade föreningen vid ett
OPPET HUS anordnat av Sollefteå SFF. Robert
Hammarstedt och Bernth Lindfors informerade om
DIS-MITT samt visade DISGEN och DIS MITT
BBS.

Lördagen den 11/5 medverkade föreningen vid en
FORSKARDAG i Sandö anordnad av Adalens SFF
med 100-taIet deltagare från släktforskarföreningarna
i YZ-Iänen. Robert Hammarstedt visade DISGEN
samt informerade om DIS-MITT och DIS MITT
BBS.

Söndagen den 14/7 medverkade DIS-MITT i sam
band med en FOTOUTSTALLNING i Stocka Folkets
Hus den 13-14/7. Nordanstigs Bygd och Släktband
hade ett bord, där Arne informerade om DIS-MITT
och visade DISGEN .
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Insändarspalten:

Härkan lilan ventilera diverse frågor. Skriv och tyck till!

~ HOLGER BLIVIT SLÄKTFORSKAR
FORBUNDETS PROGRAMVARA?

Jag år nog en typisk föreningsmänniska, som alltid ar
betat ideellt för saker som jag tror på. Jag har valt att
lämna Sveriges Släktforskarförbund som personlig
medlem, men jag är fortfarande medlem. tack vare att
jag tillhör tre föreningar, som är medlemsföreningar,
så mitt medlemsskap finns trots mitt utträde registre
rat som tre st medlemmar. Det är mina inbetalda års
avgifter till dessa föreningar som håller förbundet på
fötter eftersom varje förening betalar in en summa (7
kr) till förbundet för varje medlem.

Jag tycker då, såsom varande tre medlemmar, att jag
har rätt att yttra mig om jag tycker att något är fel.
Och det tycker jag. Förbundet är en ideell samman
slutning och borde agera som en sådan så långt det är
möjligt. Förbundet är inte ett företag, som skall gene
rera pengar åt personer med nära anknytning till - och
som kan som dra nytta av sin ställning i - förbundet,
Förbundet skall agera på ett, ur medlemmarnas syn
vinkel, korrekt sätt med en hög moralisk/etisk syn på
sin verksamhet. Jag tycker att det idag finns saker som
man kan ifrågasätta när det gäller dessa frågor.

- Är det nödvändigt att man skall måsta betala löner/
arvoden för tjänster som kan utföras ideellt? Det mås
te finnas personer med anknytning till förbundet som
har tillräckliga kunskaper i t ex Internetfrågor och öv
riga datafrågor som vill och har möjligheter att arbeta
med dessa frågor utan att det skall kosta "skjortan".
Vad har Internet-satsningen kostat?

- Av vilkeu anledning säljer förbundet programmet
HOLGER på förbundskansliet? Har förbundet tagit
ställning för detta program som det enda rätta pro
grammet för släktforskarna? HOLGER är ett av
många program som har sin plats på marknaden. Men
det finns mig veterligt inget förbundsmötes- eller för
bundsstyrelsebeslut på att det skall se ut som om för
bnndet säljer detta program som det enda saliggöran
de Det är lovvärt att man kan erbjuda forskarna viss
service vad gäller litteratur, osv, men att på ett sådant
kategoriskt sätt reklamera för en av så många ifråga
satt produkt, kan inte ligga i medlemmarnas intresse.

Erbjuds HOLGER till försäljning i förbundets loka
ler, tycker jag att alla programvaror för släktforskare
som finns på marknaden bör kunna säljas där. Utrym
me för faktablad och affischer skall också ges för in
fonnation om andra produkter än HOLGER.

För övrigt tycker jag att reklam och försäljning på det
ta sätt i förbundets lokaler bör undvikas. Saklig infor
mation om programvarorm tycker jag är helt OK. Då
kan medlemmarna välja det mest lämpliga program
met. För mig känns det som om man lurar oss med
lemmar med samma metoder som gjort dörrknackan
de dammsugarförsäljare så impopulära bland oss kon
sumenter.

Detta år i mitt tycke inte i linje med ideell verksamhet
och vad detta står för, speciellt när det finns program
på marlamden som är framtagna på ideell basis och
säljs på marlamden i föreningsregi. Detta visar i mitt
tycke brist på omdöme från förbundsledningens sida.
Synd att mgen upphävde sin röst på stämman i Växjö.

"En medlem som undrar"

KOMMENTAR FRÅN ORDFÖRANDEN

Det var en rejäl salva som avfyrades! Sviktar moralen
på Släktforskarförbundet? Detta forum kanske inte år
helt korrekt plats att diskutera detta, men det berör
oss medlemmar i DIS MITT så tillvida att flera av oss
använder HOLGER i vår forskning, och vi har an
knytning till förbundet med medlemskap eftersom fö
reningen DIS år ansluten till förbundet.

Det kan tyckas att HOLGER-distribntören tar i väl
magstarkt med att påstå att "snart har Holger bästa
supporten på marknaden". Jag såg själv denna reklam
i Växjö. Som jag förstod skall en enda man klara av
detta. Det är Ur min synvinkel ett fult grepp man tagit
på dem som arbetar ideellt för DIS och DIS' region
föreningar, som har ett stort antal s k faddrar och
andra hjälpande händer runt om i landet. Dessa läm
mr telefonsupport och hjälper dessntom till på plats,
om inte avstånden år för stora. Det finns faddrar ut
spridda för att många skall kunna få hjälp, inte bara
med DIS GEN , utan också stöd och hjälp med hårdva
ra och andra programvaror, bl a HOLGER.

Jag vet att supporten på HOLGER tagit en stor del av
vårt ideella arbete i DIS-MITT. Totalkrasch av åt
minstone en jättestor HOLGER-databas har räddats
till eftervärlden aven "supporter" i DIS-MITT. Risken
finns att det kan bli svårt att motivera dessa faddrar,
m fl, att ställa upp på att hjälpa HOLGER-användar
na i fortsättningen. Har HOLGER-SäljarIJa inte kun
skap om att det finns problem med HOLGER, eller
har man äntligen upptäckt att man måste ta itu med
dessa? Det vore ju på tiden om HOLGER "snart fär
den bästa supporten för HOLGER på marknaden" .

Jag vidhäller dock att vi skall ge medlemmarna sup
port - oavsett vilket program som används. DIS står ju
för Datorhjälp I Släktforskningen och detta straffar
inte ut vissa programvaror. Tvärtom, alla är välkom
na. Föreningen DIS har med ideellt arbete tagit fram
DIS GEN och det säljs som en medlemsfönnån tiII
medlemmar i DIS. Av den anledningen är de flesta av
oss som lämnar snpport kanske lite bättre på DIS
GEN, speciellt med tanke på att programmakaren
finus till hands inom föreningen utan kostnad.

Att sedan förbundskansliet enligt insändaren säljer
HOLGER, kan jag vare sig vidimera eller bestrida.
Jag har inte besökt kansliet själv. Denna försäljning
kan ju tyckas mycket olämplig, men det förefaller mig
osannolikt att så är fallet. Vi skickar ett ex av tidning
en tiII förbundskansliet så får vi se om det kommer ett
svar till nästa nununer.

Robert Hammarstedt
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RÖKLANDSGÅRDEN
OCH DESS GRUNDARE

"Vår hembygd och historia är vår stolthet. Att bo på en
ö är lycka, för vår ö är fattbar och inte för stor. Vattnet
som omger och omsluter oss förstärker vår hemkänsla
och gemenskap. "

Namnet Rökland finns angivet redan 1535 i "Bönder
och gårdar i Medelpad, 1300-1800", sammanställt av
Algot Hellbom:

Rökland gård nr 1

1535 Karin och Olov
1543 14 mål (Alfson 1549)
1556 Per Jonsson
1600 8 kor 1595 (Maria ä 1606) Mårten Olsson

1580
1610 Olof Ersson (änkl 1611)
1613 Lars Stensson 1605-1610 och Brita änka 1611
1620 Olof Ersson 10,5 mål (1613 även Anders

Vibjörnson)
1630 Olof Svensson, kapten

Vad hetyder byanamnet Rökland?

Ortnamnsforskare år osäkra på den verkliga betydel
sen och det finns olika förslag till härledning. 1
"Jämtlands Fältjägares historia" finns en förteckning
över ålderdomliga militära ord. För ordet "rök" står:
"kameral term för enhet som har att bestrida vissa
skyldigheter" .

Den tidigare forskningens nppfattning om bebyggelse
ntvecklingen nnder 1300-taIet i Norrland har huvud
sakligen grundats på en analys av några få bevarade
diplom, ett par kyrkliga uppbördslängder. textställen i
Hälsingelagen samt inte minst röktalsuppgifterna i
Erik av Pommerns s k skattebok. 1540-taIets jorda
böcker som Gustav Vasa inledde med därmed förena
de reformer för skattens erläggande innebar en avan
cerad jordbokföringsform. De i skatteboken nppförda
rökarna har givetvis en liknande definition som man
tal. Man anser, att rökbegreppet är analogt med det
aktuella mantalsbegreppet, d v s liktydigt med skatte
lagt jordbrukshushåll.

Den kanske mest genomgripande och belysande
forskningen om rök-begreppet har jag finmit i histori
kern Hans Sundströms avhandling "Bönder bryter
bygd". Han nämner att det finns tre olika tolkningar:
1) Det äldsta medeltida begreppet anser att rök står
som skatteenhet. 2) 15-, 16- och 1700-talens betydelse
innebär mer ett mantal, liktydigt med skattelagt jord
brukshushåll. 3) Gammal fastighetstaxering talar om
hemmansrökar, torp och jordkulor (hemmansrök lik
tydigt med skorsten).

Hade då Rökland något med kameralt åtagande att
göra? Det som gör Rökland extra intressant i släkt
forskningsavseende är följande: Petrus Olai, kaplanen
i pastoratet 1594-1621, bodde i Rökland, åtmistone
den sista tiden. Står här upptagen i Jordaboken under
Rökland 1620.
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Petrus Olai bosatt i Rökland, erhöll av Johan I1I den
19 februari' 1584 "ett pund spannmål till en behagelig
tid till hjälp att föda sin hnstru med och därhos njuta
frihet på det torp han besitter". Han utgav 1614-1619
"EIfsborgs Lösen". Herr Peder är sista gången upp
förd i boskapslängden för AI.nö 1621, såso.m kaplan,
boende i Rökland och ägare till 8 kor, 5 kvigor och 4
får, men 'saknas i följande års längd och är då antagli
gen avliden.

Fråga 1: Hur kunde Johan 11l i förläning skänka Rök
land till kaplanen? Såvida inte Rökland var en gård
som disponerades av kungamakten eller staten.

Ägareförhållandena för Rökland från 1621, då kapla
nen Petrus Olai är avliden, fram till mina "stamfader"
på 1670-taIet är fortfarande dunkla och obesvarade.
Rökland har även kallats kaptensgården. 1630 bodde
här kaptenen Olof Svensson, chef även för Mörsils
skans i Jämtland, Var han son till Petrus Olai? Olai är
ju synonymt med den latinska fornlen för Olsson.
1670 finns i Jordaregistret över ägare till Rökland en
annan kapten, Erik Larsson.

Fråga 2: Fick kaptenen Olof Svensson, som deltagit i
30-åriga kriget, även Rökland som förläning? Eller var
han avkomma till Petrus Olai? Var befalhavare för
Mörsils Skan också att anse som en hedersbetygelse?

Fråga 3: Äger man en förläning som sedan nedärvs av
avkomma?

Fråga 4: 1 Jordaregistret var kaptenen Olof Svensson
1630-1642 upptagen under Rökland med 14 mål, Lervik
8 mål, Elva 4 mål och Hidh 12 mål. Hidh eller Hijd var
utjord under Rökland. Var den var belägen är för mig
obekant. Kanske andra släktforskare stött på namnet?

Det finns som synes mänga frågeställningar, som
kanske någon/några läsare kan ge upplysningar om.

1650 Anders Torbjörnsson, landsskrivare, 38 mål
och Knut Persson, regementsskrivare (ej
jord)

1660 Kirstin Ersdotter, änka, 38 mål
1670 Erik Larsson, kapten, 26 mål
1679 Henrik Nilsson, 26 mål (22,5 mål 1683)
1701 Nils Henriksson. 22,5 mål
1741 Mickel Nilsson (klockare 1750) 22,5 mål
1800 Fredrik Mickelsson 11,5 mål och Israel

Mickelsson, 11,5 mål

Hemmanets utsträckning

Vi vet av äldre dokument att Rökland var synonymt
med byn. Där fanns en enda stor gård, men troligtvis
även några mindre torp eller backstugor, tillhöriga
Rökland. Hemmanets gräns mot söder utgjordes av
Älva by, mot väster av Alnö-sundet, mot norr av kyrk
markerna i Gösta by och mot öster av Vränsta och
Smedsgårdens byar. Till dessa hemmarker hörde
skogsskiften (ntskogen) på södra Alnön i Bänkäs och
Raholmens byar i Yttre Fjärdingslaget.
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Arealen, i hektar räknat, var stor, men på den tiden
räknades endast den odlade mark, som knnde föda ett
visst antal människor och djur. 22,5 mål var liktydigt
med det beskattningsbara underlaget. Hur stor del av
måltalet som räknades tiII uttnarkerna har jag inte
knnnat fastställa. Raholmen var dock ett torp och en
brukningsenhet. I vissa gamla handlingar står torp/fä
bod. Här fanns uppodlad mark att föda ett visst antal
kreatur, här fanns skogsmarker och här fanns fiske
hamn. Fisket var en mycket betydande del av gårdens
inkomst.

Detta gällde i samma höga grad för stamhemmanet.
Det fanns hemfiske i sundet men även så sent som i
slutet av I800-talet ett betydande fiske både i Bänkås
och Spikarna.

Röklandssläkten

Även om jag räknar Henrik Nilsson 1679 som den
första generationen som jag kan följa, liksom hans son
Nils Henriksson, så räknas Mickel Nilsson som den
"förste riktige anfadern". Detta beror på att före Mic
kel finns inga doknrnent tillgängliga för släktstudier.

Under Mickel Nilssons tid har upprättats det första
påträffade doknrnentet, SOm anger Röklands gränser.
I början av 1700-talet fanns på Alnön ca 500 innevå
nare. 1758 var invånarantalet 539. Det fanns då 73
hemmansrökar, 27 torpare eller inhyseshjon och 6
båtsmansrotar. Socknen var delad i 3 fjärdingslag,
nämligen Norra, Yttre och Inre. Socknens penningin
komst vid denna tidpunkt är i synnerhet av fiske.

Mickel Nilsson, f 1707, gifte sig 1734 med Ingrid Jo
hansdtr, f 1714, från Petting. Att dessa tu var ett idogt
par vittnar deras barnaskara om. 10 söner föddes mel
lan 1735 och 1758. Det märkliga eller ovanliga är att
alla söner växte upp till giftasvuxen ålder, inga flickor
föddes och inga barn dog i späd ålder.

1) Nils, f 1735, gift och bosatt på Raholmen, 2 barn.
2) Johannes, f 1737, gift och bosatt på Smedsgärden,
2 barn. 3) Per/Päder, f 1739, gift och bosatt i Släda, 4
barn. 4) Michael, f 1741, tog släktnamnet Röckner,
färgerimästare i Luleå, 4 barn, stor släktgren. 5) Olof,
f 1743, gift och bosatt.. i Järvik, 2 barn. 6) Jonas, f
1746, gift och bosatt i Alva, 2 barn. 7) Hinric, f 1748,
antog släktnamnet Röklander, utflyttad till Stock
holm. 8) Israel, f 1750, gift och bosatt på Rökland, 4
barn. 9) Fredrik, f 1756, gift och bosatt på Rökland,
ntin anfader, 3 barn. 10) Adolf, f 1758, utflyttad till
okänd ort.

Sju av dess söner bildar familjer på Alnön. Alnöns be
folkning 1760 var ca 540, hur många senare härstam
mar från Rökland? Under Mickel Nilssons tid sker
flera avstyckningar, först Raholmen, sen blev nästa
stora händelse storskiftet 1786, då hemmanet stycka
des i två lika delar mellan sönerna Israel och Fredrik.
Åker och ängsmark blev lagfäst 1793. Uppgjord karta
visar hur Rökland 22 1/2 mål delas i Il 1/4 mål för
vardera men för att delningen skall var likvärdig står
att bröderna skall byta mellan skiftena. Om detta var
en form av sambrukning framgår ej. Nästa intressanta
doknrnent visar att Israel Mickelssons dotter Ingrid
1838 säljer tillbaka sin hälft till knsinen, Fredrik Mic
kelssons dotter Ingrid och hennes man Jonas Söder
berg.

Bonden på Raholmen var Mickels äldste son Nils.
Rökland har brukats av 8 generationer i rakt nedsti
gande led. Stamhemmanet är frånstyckat och sålt till
en byggfirma, det återstår några skogsskiften av ut
skogen. Ytterligare 3 generationer därefter räknas till
Röklandsättlingar. Märkligt är, att från 1670 till 1892
har varje generation varit klockare i Alnö kyrka, ned
ärvt från far till son eller dotter. 1892 fick kyrkan sin
första orgel.

Röklandsgården

Röklandsgården såldes som tidigare nämnts 1916 och
flyttades till Norra Stadsberget i Sundsvall. Det var
den kände läkaren, professor Anders Wide i Sunds
vall, som räddade denna knlturltistoriska byggnad åt
eftervärlden. Det huvudsakliga skälet tiII köpet var att
kunna visa den äldre bondeknIturen från vårt land
skap. Man skulle öppna gården tiII museum. Man ha
de Skansen som förebild. Så blev det också till en bör
jan, men snart började man tubba på motiven. Man
upplät först huset till vandrarhem, man förvanskade
interiören genom att spika modem pärlspont på väg
garna och den nuvarande användningen är till vävstu
ga. Röklandsättlingarnas släktförening. som räknar ett
100-tal medlemmar, har som sin huvudsakliga mål
sättning att ekonomiskt och på annat sätt bidraga tiII
att återigen få återställa vår släktgård till vad den av
sågs vara - ett knlturminne.

Gunnar Johansson
Sergels väg 13 C::.
21757 MALMO
Tel 040-26 24 57

F~REGISTER FÖR HÄLSINGLAND
- LAGESRAPPORT

Läget just nu är att 14 st församlingar är under regist
rering. Församlingarna är: Arbrå, Bergsjö, Bjuråker,
Bollnäs, Delsbo, Enånger, Hassela, Ilsbo, Jättendal.
Nianfors-Njutånger. Norrbo, Rogsta och Undersvik.

I dagsläget är det över 100.000 personer registrerade.
Det är 9 personer som registrerar för närvarande.

Följande församlingar saknar för närvarande inmata
re: Alfta, Forsa, Färila-Kårböle, Gnarp, Harmånger,
Hudiksvall, Hälsingtuna, Hög, Idenor, Järvsö, Ljusdal.
Lis-Hamra, Mo, Norrala, Ramsjö. Rengsjö, Segersta,
Skog-Lingbo, Söderala-Ljusne, Söderhamn, Trönö
och Voxna.

Är det någon som sitter och registrerar någon av des
sa församlingar eller om det är någon som vill börja
så hör av dig till undertecknad.

Hur registeringen går till finns utförligt redovisat i
DIS-MITT-Nytt nr 2/94 och 1/95. Information fås
ävenav mig.

Arne Söderström, tel 0650-700 91.
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KLOCKAREN I HELG OCH SÖCKEN

I våra kyrkor finner vi vanligen en "Series Pastorum" ,
en förteckning över pastoratets kyrkoherdar och kom
ministrar, uppsatt. I den kyrkliga hen:bygds~ka

pens intesse vore det önskvärt, att en dyl;k förteckning
uppsattes även över klockarna och organisterna, g~rna
över andra kyrkans tjänare, kyrkvärdar och kyrkvakta
re.

"Klockarens verksamhet var så omfattande". Med all
rätt skriver en kyrkohistoriker, H Plijel: ':Vad de gm,n
la klockarna betytt för hela vårt kulturliv har aldng
blivit rätt uppmärksammat".

Vi får följa klockaren till stapeln eller kyrktornet vid
de många ringningarna, till klockarestol, .d.0pfunt, a!
tare och ljuskronor, före eller under gudstJ~nste.n, ut I
socknen som lärare för barnen, som vaccinatör och
åderlåtare. som postförare åt biskop, prost och kyrko
herde.

Vi får möta honom som upptecknare av ålderdomliga
melodier, se honom i vardagens möda som .brukare av
klockaregärdens jord, som föregångsman I fråga om
trädgårdsodling och biskötsel, m m, och so"!! betrodd
man i sparbankerna, till vilka prästerna tagit minan
vet.

Anledningen till mitt intresse för klockaren och hans
värv har vuxit fram ur min släktforskning. Redan 1670
var min anfader på Rökland klockare, och så har för
troendeposten generation efter generation fram till
1892 nedärvts.

Min tidigare uppfattning om detta ämbete var "sång
barheten", att kunna ta upp psalmer, att vara. för.
sångare i kyrkan, det var vad jag trodde, naturligtvis
inuebar namnet klockare ringningen i socknens kyrka.

Jag började forska, frågade mig fram, lånade litteratur
på bibliotek och försökte verkligen sätta mig in i be
greppet klockare och denues bakgrun~. De1llJ!1 lilla
sammanställning vill därför ge en kort information om
en del av arbetet inom sockenkyrkan nnder svunnen
tid.

Vid de stora kyrkorna, domkyrkorna och städernas
kyrkor, hade prästen vid sin sida haft flera medhjälpa
re, vilka räknat olika vigningsgrader. Men vid de små
kyrkorna på rena landsbygden hade prästen säkerli
gen haft endast en medhjälpare, klockaren. Denne ha
de valts av sockenbor och fick avlägga sin ämbetsed
inför kyrkoherde, sockenbor och slutligen inför biskop
och domkapitel.

Efter avlagd ed skedde överlämnandet av kyrkans
nycklar, en betydelsefull ceremoni, som även ingått i
kyrkoherdeinstallationen. Dessa nycklar representera
de kyrkan på ett särskilt sätt och angav, vilket stort
förtroende det här gällde. Men begreppet kyrkans
nycklar omfattar kyrkans böcker, kläder, klockor och
allt inne i kyrkorununet. Vid edsavläggningen skedde
detta med hand å bok, d v s bibeln.

Vid reformatiouen kom nya uppgifter för klockaren.
En andra punkt i eden innehåller ett löfte att lära
sockuens barn att läsa och skriva. Klockaren måste
alltså även vara skriv- och läskunnig. Han måste lära
barnen svenska katekesen utantill och även tillse bar
nens möjligheter till läsning och skrivning av svel~ka
språket. Detta var ett mycket viktigt ansvar som åvila
de klockaren. Klockaren var med andra ord en före
gångare till senare tiders lärare.
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Eftersom kyrkklockorna var en så dyrbar och betydel
sefull del av kyrkans inventarier, farm kyrkoledningen
det nödvändigt att stadga straff, om genom klockarens
försumlighet eller vårdslöshet klockorna tog skada.
Likaså fann man det nödvändigt att stadga, hur man
skulle förfara, om en kyrkklocka föll ner från sin sta
pel och i fallet dödade klockaren, som ju stod nere
under klockan, när han ringde. Genom dålig npp
hängningsanordning kunde risken vara stor att kloc
kan föll ner. Under medeltiden var också ringningar
navida Veraän senare.

Förutom ringningarna var klockarens huvudsakliga
uppgift att leda sången och musiken. Det framgick
även av stadgan att klockaren skulle vara först i kyr
kan och den siste som lämnade den, att tända och
släcka ljusen, att ikläda prästen den liturgiska skru
den, att bära vatten till dopfunten och allmänt vara
kyrkans tjänare.

Det fanns i forna tider "korta och ödmjuka påminnel
ser" angående klockarens skyldighet att lära läsa, det
stadgades bl a: "Om ungdomens samling kring kloc
karestolen är det nyttigt att ungdomen förut och efter
första ringningen på en bestämd plats samlas och se
dan den gjort bön och sjungit en psalm, enhälligt vid
sammanringningen gå i Guds hus." Man ville också
med avseende på undervisningen ha en utsatt tid då
denna skall begynna och sluta för terminen.

Som synes hade klockaren en icke obetydlig uppsikt
sig förelagd. De långa predikningarna gjorde att
många församlingsbor föll i sömn, och det åvilade
därför klockaren att med sin långa "stöt" uppväcka de
ohörsamma,

Med införande av orglar och kantorer npphävdes i lag
1947 och 1950 den gamla klockareinstitutionen och
det stadgades i stället om organister, kyrkokantorer,
skolkantorer och orgelspelare.

Gunnar Johansson
Sergels väg 13 C:.
21757 MALMO
Tel 040-26 24 57
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SLÄKTFORSKA I FINLAND
- PRAKTISKA RÅD

Varje vecka erhåller släktforskarföreningarna i Fin
land förfrågningar från Sverige hur man skall gå till
väga för att hitta släktens finländska grenar. En stor
del av dessa förfrågningar är av sådan art att de ej
passar i vår frågespalt, då vi ej tar in frågor som fors
karen själv kan forska fram utan större hesvär. Nedan
ges några konkreta råd om hur det i Sverige går att
forska i finländska kyrkoarkiv.

Kyrkhokföringen i Finland är nästan identisk med den
i Sverige fram till slutet av 1800-talet, t o m så, att
kyrkböckerna i Finland är förda på svenska. En skill
nad är att husförhörslängderna i Finland kallas kom
mnnionböcker. Alla kyrkböcker är mikrofilmade till
1850-60 och kan lånas till Sverige som rullfilm från
Riksarkivet i Helsingfors. För att veta fihnens signum
behövs katalogen "Förteckning över mikrofihner av
kyrkoarkiv i Finland" (Riksarkivets publikationer 4,
1973). Den är tyvärr sintsåld sedan länge och finns en
dast på ett fåtal ställen i Sverige. Lånen från Finland
sköts av de svenska biblioteken som normala fjärrlån.
Riksarkivet debiterar 65 finska mark för ett lån av
högst fyra fihner. Till detta kan komma det lokala bib
liotekets avgifter.

Längderna över födda, vigda och döda kallas gemen
samt för historieböcker. Dessa är renskrivna för hela
Finland till 1850-60 (ej de ortodoxa församlingarnal)
och kallas för de svarta böckerna. De filmade origi
nallängderna brukar användas endast för kontroller
och då man vill få reda på barnens faddrar, för dessa
är utelämnade i de renskrivna födelseIängderna. De
svarta böckerna är mycket lättlästa och finns både på
rullfilm och mikrokort. Tyvärr är det dåligt med tryck
ta arkivförteckningar över dessa filmer.

Sekretesstiden för kyrkböcker är 100 år. Uppgifter
från denna period skall sökas direkt från pastors
kanslierna. Det är bäst att skriva till det berörda
kansliet och noggrant berätta vilka nppgifter som be
hövs. Avgifterna för ett utdrag varierar, men deras
taxa är 100 mark i timmen. Det kan dröja några må
llader före svaret kommer.

För tiden från 1850-60 fram till 1895 är man även hän
visad till pastorskanslierna, men mikrofilmning till
kort pågår. Filmningen sker i alfabetisk ordning enligt
församlingarnas finskspråkiga namn och skrider fram
åt i maklig takt. Samtidigt konverteras det äldre film
materialet till mikrokort. Mikrokort kan ej lånas till
Sverige, men dessa går bra att köpa från St Michels
landsarkiv, som också ger närmare uppgifter om vad
som är färdigt, priser etc. (Box 2, FlN-50101 St
Michel, fax (955) 212 843). Det går bra att skriva på
svenska.

Kyrkböckerna för de gränsområden som efter senaste
krig avträddes till Sovjetunionen finns i St Michels
landsarkiv. En hel del försvann eller förstördes nnder
kriget. Samma regler som för övriga delar av Finland
gäller, men materialet från 1895 framåt films även det
i St Michels landsarkiv, eftersom dessa församlingar
har upphört. Kyrkböcker för en del församlingar i
norra Finland, Osterbotten och för hela Åland kan lå
nas från SVAR i Ramse!e.

Även mycket annat för släktforskaren viktigt material
finns fihnat, men det går ej att ta upp här. Riksarkivet
(Fredsgaran 17, FlN-00170 Helsingfors, fax (90) 176
302) kan ge närmare uppgifter om vad som finns till
gängligt. Som en tumregel gäller att Riksarkivet har
allt fihnat material, medan landsarkiven har sitt eget
område i origina! och på film,

Vi står gärna till tjänst med papperskopior av förteck
ningar över mikrofihner. Priset för ovan nämnda för
teckning är 60 mark, en lista över renskrivna historie
böcker kostar 50 mark och en lista över adresserna till
samtliga församlingar kostar 45 mark (priserna är in
klusive postporto). Skicka ej pengar vid en eventuell
beställning, utan betalning sker till vårt svenska post
girokonto. Det finns också adresser till professionella
släktforskare, som mot betalning utför uppdrag.
Skicka beställningen per post till Sukutieto, Box 264
FlN-00171 Helsingfors, per fax till (90) 626 929 ell~r
via Internet till suku@kaapeILfi.

Leif Mether

Leif Mether är ordförande i Datateknik för slåktforsk
n.ln[5 tf (Finlands motsvarighet tillföreningen DIS) och
tillika redaktör för dess tidskrift Sukutieto som utges ge
mensamt med Genealogiska Samfundet i Finland.
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EFTERLYSNING

Har någon forskat på Erik Olofsson (1726-1771) i
Hammamäset, Hallen (Z)? Han var gift med Ingebor
Pärsdotter (f 1735) och fick minst 7 barn.

Två av dessa blev soldater i Delsbo kompani. Den ene
var Per Eriksson Gadd (1759-1813) och den andre
Erik Eriksson Krig (1764-1849).

Övriga syskon var Olof (f 1757), Jöns (f 1760),
Ingebor (f 1762), Bertil (f 1765) och Lars (f 1769).
Det kan finnas fler syskon.

Om det är någon som vet något om denna släkt och
dess avkomma, så hör av er. Jag kan lämna nppgifter
om de två som blev soldater iDelsbo.

Pärmas Gösta Olsson, tel 0653-120 51,
Sjömyra 2887,82060 DELSBO.
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NYA MEDLEMMAR (sedan föregående nr)

Andersen Peter, tel 090-10 19 40,
Sofiehemsvägen 78, 907 38 UMEÅ.

Andersson Lars Åke,
Mercurinsvägen 3 B, 393 51 KALMAR.

Andersson Peter,
Bidevindsgatan 44 B, 80272 GÄVLE.

Amer Magnus, tel 060-12 02 29,
Vikingavägen 63 A, 857 42 SUNDSVALL.

Axuer Yugve, tel 036-665 64, .. ..
Norra Posthemsvägen 17, 55631 JONKOP1NG.

Bergvik Lage,
Vändbrovägen 8, 82078 HASSELA.

BerntzenLars,
Gorkvägen, Lantärnan, 861 33 TIMRA.

Björklund Birgitta, tel 060-12 66 69,
Kubikenborgsgatan 17 F, 854 63 SUNDSVALL.

Björkström Bengt, tel 0278-124 70,
Malungsgatan 27, 821 30 BOLLNÄS.

Blästa Jörgen, tel 060-15 68 44,
Vikingavägen 41 B, 85741 SUNDSVALL.

Boden Anders, tel 060-61 95 88,
Hemmansvägen 9 F, 85653 SUNDSVALL.

Bruce Carl Sigvard, tel 060-12 06 31,
Fredsgatan 22 A, 852 35 SUNDSVALL.

Brännström Curt,
Korsstygnsvägeu 17, 757 57 UPPSALA.

Burefjord Annica, tel 0653-107 12,
Torggatan 5 A, 820 60 DELSBO.

Bäck Stig, tel 060-15 24 98,
Repslagarevägen 22, 852 34 SUNDSVALL.

Börjesson Karin, tel 018-17 32 79,
Götavägen 1, 752 36 UPPSALA.

Carlsson Carl-Bric, tel 063-51 5931,
Box 34,83121 OSTERSUND.

Carlsson Jan-Eric, tel 063-307 90,
Lokes Väg 60, 83043 ÅS.

Danielsson Anders, tel 0§-550 11,9 01,
Algatan40 B, 15441 SODERTAUE.

Ek Roland, tel 0611-660 81,
Finsvik 2327, 870 10 ÄLANDSBRO.

Elfwing Erik, teI0611-2211O,
Eriksbergsgränd 6 C, 871 32 HÄRNÖSAND.

Emilsson Rolf, 0293-129 55,
Fiskvägen28, 81545 TIERP.

Ericson Olle,
Kyrkvägen 5, 82040 JÄRVSÖ.

Ericsson Berndt, tel 0670-300 ']7,
Tullingsås 6174, 833 92 STROMSUND.

Eriksson Olle, tel 0651-320 05,
Ede 4305 82440 JÄRVSÖ.

Eriksson Åke, tel 0581-302 89,
Näsbybackagatan 1, 718 31 FRÖVl.

Evert Birgit, tel 08-580 120 38,
Spettvägen 20, 175 43 JÄRFÄLLA.

Fahlesson Sven-Erik, tel 0660-508 65,
Liljevägen 15, 892 32 DOMSJÖ.

Frisk Allan, tel 063-302 73,
Sem 1045, 83043 ÅS.

Grundberg Ragne, tel 066.9-125 8?,
Skogsgatan 4 A, 891 36 ORNSKOLDSVIK.

Haromer Bengt, tel 060-12 09 37,
Råsvedjevägen 12, 852 53 SUNDSVALL.

Hansson Torsten,
Serenadvägen 1, 784 43 BORLÄNGE.

Hedström Anders, tel 0650-253 45,
Kohnovägen 2, 824 92 HUDIKSVALL.

Hedström Benny, tel 090-14 01 87,
Skolgatan 126, 903 32 UMEÅ.
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HelIgren Rune, tel 060-50 08 88,
Skanörvägeu 15, 857 30 SUNDSVALL.

Heuriksson Arne, tel 060-410 20,
Straudviksgatau 28, 860 35 SÖRÅKER.

Hilhnan Pinheiro Mona, tel 060-61 27 31,
Nygatan 15, 852 35 SUNDSVALL.

Hopstadius Håkan, tel 0671-100 58,
Storgatan 28, 83080 HOTING.

Hoverberg Leif, tel 0322-246 04/ __
Fasangatan 3 C, 447 32 VÄRGAJ{J.)A.

Hyttinen-Lundmark Annika, tel 0240-843 23
Anisstigen11, 771 43 LUDVIKA.

Hård Jörgen, tel 026-133862,
Sågvreten80, 818 32 VALBO.

Jansson Bengt,
Boråsvägen 7, 520 11 VEGBY.

Johansson Jan Erik, tel 060-55 40 44,
Tallvägen 7 B, 4 tr, 854 66 SUNDSVALL.

Johansson Mikael, 011-18 73 95, ..
De Geersgatan 49, 60208 NORRKOPING.

Jöusson Gunilla, tel'p660-1Z~ 45,
Asgatan 5, 891 32 ORNSKOLDSVIK.

Kjellin Olle, tel 0472-740 65,
Brautåsa, 34036 MOHEDA.

Kämpe Björn, tel 063-10 77. 48,
Brunflovägen22, 831 37 OSTERSUND.

Larsson Alf, tel 060-61 78 69,
Hemmansvägen 44, 856 53 SUNDSVALL.

Lindmark Hans, tel 0653-169 03,
Kalvstigen 5, 820 60 DELSBO.

Lindström Bengt, ..
Roddarvägen 6 A, 831 520STERSUND.

Lindström Jan, tel 0696-106 08,
Gevåg 3202, 84070 HAMMARSTRAND.

Ljung Mona, tel 0290-247 42,
Smålandsgatan 14, 813 30 HOFORS.

Melinder Sten, tel 0660-1~9 48, ..
Terrassvägen 45, 891 32 ORNSKOLDSVIK.

Mellander Martin, tel 060-57 60 31,
Södra Köpmangatan 15 B, 861 32 TIMRA.

Modin Olle,
Östansjö 2268,82691 SÖDERHAMN.

Myhr-Andersson Gun, tel 0684-108 76,
Längtjärnsgatan 1, 84093 HEDE.

Månsson Björn, tel 060-56 96 49,
Bergsvägen 9, 854 67 SUNDSVALL.

Mårtensson Margareta, tel 0278-107 44
Granbergshöjden 21 C, 821 41 BOLUiÄs.

Nilssou Sven Erik, tel 060-57 65 44,
Villavägen 14, 861 32 TIMRA.

Nilsson Thord, tel 0243-268 25,
Porfyrgatan 52, 784 43 BORLANGE.

Norberg Peter,
Kycklingevägen 6, 818 33 VALBO.

Norberg, Ronny,
Nedre Akergatan 76 C, 802 51 GÄVLE.

Nordin Mona,
Faresta 1362, 891 95 ARNÄSVALL.

Nordqvist Lennart, tel 0971-170 31,
Åtte, Box 116, 96223 JOKKMOKK.

Näslund Margareta,
Mötet, Marieberg, 516 94 DANNIKE.

Olofsson Lars Erik, tel 0l).60-429 7.8,
Lammvägen 19, 891 420RNSKOLDSVIK.

Olofsson Leif, tel 08-28 22 09,
Skidbacken 70, 172 45 SUNDBYBERG.

Olsson Göran, tel 0653-213 27,
Nyåker 4371, 82060 DELSBO.

Olsson Kurt, tel 060-810 35,
Lövberg 3603,86033 BERGEFORSEN.

Persson Olle, tel 0653-161 86,
Byn 2670, 820 60 DELSBO.
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Persson Per-Gösta, tel 060-56 26 39,
Tunavägen 18, 862 32 KVISSLEBY.

Rosenius Olof, tel 063-51 3730,
Framgången 8,83161 ÖSTERSUND.

Sandström Ann-Britt, tel 060-820 35,
Hellberg 3061, 86033 BERGEFORSEN.

Schultz Yvoune,
Soldatvägen 13, 802 65 GÄVLE.

Sjöberg Knut, tel 090-14 2375,
Ostra Kyrkogatan 12, 903 30 UMEÅ.

Stenberg Kjell, tel 0653-16122,
Ringstavägen 22, 820 60 DELSBO.

Strömqvist Gunnar, tel 0480-208 48,
Jägarvägen25, 393 50 KALMAR.

Svedin-Nordling Maj-Lis, t.<;1 026-61 25 90,
Runda Vägen 4, 802 55 GAVLE.

Svensson Bo, tel 060-50 33 47,
Lysekilsvägen 35, 857 33 SUNDSVALL.

Svensson Tommy, tel 08-511 73037,
Norrgården 41, 18632 VALLENTUNA.

Säfsten Bengt, tel 018-10 28 35,
Samaritergränd 1, 753 19 UPPSALA.

Söderberg Birger, tel 060-15 06 34,
Korstavägen 2 C, 856 32 SUNDSVALL.

Söderlund Stefan, 0240-150 31,
Kyndelstigen 24, 771 43 LUDVIKA.

Thor6n Sten, tel 060-61 3242,
Krönvägen 36, 856 44 SUNDSVALL.

Thyr Margit, tel 0653-109 09,
Furugatan 31, 82060 DELSBO.

Tunong Gerd, tel 0270-570 44,
PI 470, 820 26 MARMAVERKEN.

Tönvik Åke,
Mårtensgatan 4 B, 827 33 UUSDAL.

Uppling Birgitta, 060-51 31 61,
Kontorsvägen 13, 862 34 KVISSLEBY.

Vesterbo Jonas, 0651-101 89,
Bjuråkersvägen 9 O, 82731 UUSDAL.

Vildtörne Lars, 060-17 35 85,
Klippgatan 25, 856 32 SUNDSVALL.

Wallin Carl-Åke, tel 0650-41240,
Röunskår 12, 82074 STOCKA.

Wallin Kerstin,
Norra Parkvägen 15, 75645 UPPSALA.

Westblom Britt Marie, te\..0485-307 86,
Mölltorpsläge, 38690 FARJESTADEN.

Westin Charles, tel 08-717 60 74,
Lillskogsväg 11, 133 34 SALTSJÖBADEN

Wiborgh Olle, tel 060-56 99 56,
Tallvägen 7 B, 85466 SUNDSVALL.

Widegren Jörgen, tel 063-10 28 76,
Roddarvägen 12 A, 831 52 ÖSTERSUND.

Wigert Annika,
Lingongnppet 10, 810 20 ÖSTERFÄRNEBO.

Wimo Anders, tel 0650-136 03,
Ol-Jansg, Ovanskogsvägen 4, 82440 HUDIKSVALL.

Windemo Nils, tel 026-61 6207,
Almvägen 11, 802 69 GÄVLE.

Åslund Patrik, tel 090-14 31 29,
Mariehemsvägen 35 A, 906 52 UMEÅ.
Olund Erik, tel 0660-143 58,
Julpanvägen 5,89141 ÖRNSKÖLDSVIK.
Ostby Sverre, tel 063-12 62 15,
Eriksbergsvägen 33, 831 43 ÖSTERSUND.
Ostman Per, tel 08-512 404 08,
Bygdevägen 10, 186 94 VALLENTUNA.

Var snäll och meddela Ditt telefonnummer om det
saknas vid Ditt namn ovan! Detsamma gäller också '
eventuella adressändringar. Ring kassören Göran
Karis, tel 060-61 86 88!

MEDLEMSAVGIFTEN

22 medlemmar har ä.unu inte beta~at medlemsavgiften
for 1996. Dessa får t det här ntskicket ett förtryckt in
betalningskort med en pårniunelse om detta.

Var snäll och meddela kassören Göran Karls tel
060-61 86 88, om Du ej önskar kvar-stå som med'Iem!

DEN NYA ENKÄTEN

Styrelsen uppmanar alla medlemmar att fylla i och
skicka in den bifogade enkätblanketten till sekr Lenn
art Lindqvist. Adressen står på baksidan. Blanketten
kan vikas .ihol? och tejpas så att adressaten syns. Du
kan naturligtvis lägga den i ett kuvert om du vill! Du
kan också lämna enkäten på medlemsmötet.

~lir det för få svar kommer vi i styrelsen att ringa runt
till ett antaJ medlemmar och ta frågorna muntligt. I
och för sig trevligt, men det blir en massa extra arbe
te.

Enkäten är inte tänkt för att se vad var och en har för
utrustning, etc, utan kommer förhoppningsvis att ge
en helhetsbild av vad medlemmarna har för önskemål
och .krav p~ styrelsen. Hur skall vi planera verksamhe
ten I framtiden? Ar det många som använder maski
ner som går bäst med DOS? Kommer Internet att va
ra var datoranvändares egendom snart? Så, snälla IU:
Fyll i enkäten och skicka in den.

TACK!

DELLENBYGDENSSLÄKTFORSKARFÖRENlNG

Vi håller för närvarande till i soldattorpets källare på
Delsbo forngård, där vi har mikrokort med Delsbo
kyrkböcker från slutet av 1600-talet fram till 1925.
Där films även en del bouppteckningar och tingshand
lingar från mitten av 1800-talet. Dessutom finns tre
läsapparater för läsning av mikrokort. Dessa tillhan
dahålles för en billig penning,

Om du önskar bli medlem eller har några frågor om
släktforskning, kontakta någon i styrelsen för upplys
rungar.

Styrelse:

Ordf: Pärmas Gösta Olsson, tel 0653-12051
V ordf: Hennan Jonsson, tel 0653-16335
Sekr: Anki Olsson, tel 0653-16414
Kassör: Sussie Sundberg, tel 0653-16840
Ledarn: Bror Jansson, tel 0653-16114

Årsavgiften för 1996 är 100 kr

Pärmas Gösta Olsson
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Teknikrutan:

FATALT FEL I DISGEN VER 6.0?

Har du råkat ut för detta under körning av DG6 kan
detta bero på en programbugg. Tag med din orginal
diskett för DG6 till mötet så får du den senaste pro
gramversioneu, som heter DG6.0-5a, inkopierad på
denna.

TERMINALPROGRAM I WINDOWS
FÖR MODEM

"Telix for Windows" är ett terminalprogram som fun
gerar bra mot våra BBS-er. Här kan man köra helt
vanliga svenska tecken, och det blir å, ä och ö när man
skriver detta!

Man skall dock välja ANSI X3,64 som "Device" nnder
"Configure" och "Terminal devices". Välj denna typ
som "start up" och den väljs automatiskt när du startar
uppringning. Jag har provat Dynafink 28.800 och US
Robotics 28.800 och dessa fungerar bra med detta
program.

Programmet finns att hämta på vår BBS och är ett
"shareware-program, vilket innebär att man har en
viss tid på sig att prova programmet (45 dagar). Se
dan skall man registrera sig enligt anvisning. Man kan
ju i och för sig prova hur många perioder som helst
om man har installationsfilerna. Programmet fungerar
i såväl Windows 3.1 som Windows 95 och installeras
som program på vanligt sätt i Windows.

Robert Hammarstedt

IT-VECKA I SUNDSVALL I HÖST

Under vecka 42 (den 12-20 oktober) anordnas för
andra året i rad en IT -vecka i Snndsvall med en rad
olika aktiviteter:

IT 96,en mässa med utställningar och ett 30-tal före
drag i 5 parallella konferenser.

Alfastra. en konferens för personal inom förskola och
skola, i första hand inom "Mitt-högskoleregionen",
med 135 föredrag i 15 parallella konferenser.

IT och Etik, en konferens kring etik och moral samt
den verklighetsuppfattning som IT-samhället står för.

IT och Knltur med ett antal delaktiviteter. bl a:
- Digital salong för skolbarn
- Möjligheter att arbeta med digitalt musikskapande
- Bibliotekens roll i IT-samhället
- Utställningar och olika IT-frågor
- Föredrag och debatter om I'T'-frågorpå olika platser
- Lunchevenemang
- IT-utbildning för skapande konstnärer

Sundsvall 42, en konferens för datafolk från hela lan
det med 120 föredrag i 13 parallella konferenser.

Under IT-veckan kommer flera tnsen deltagare, före
läsare samt andra aktiva och engagerade att hjälpas åt
att göra IT-vecka 42 1996 till någonting alldeles extra.

Bland annat kommer föreningen DIS-MITT att på
biblioteken visa dataprogram för släktforskare, DIS
MITT BBS, Internet, m m.

Håll ögonen öppna för annonser i dagspressen!

VAR ÄR
PONTUS1

HAN SITTER
VID DATORN.

,.

HANÖVERTALADE MIG OM
ATT SKAFFA ETT A60NNE
MANGPÅ11'{IERNET. HAN

HARHÅLLT PÅHELAEFTER-
MIDDAGEN.

DET ÄRFAKTISKT RÄTT OTRO
UGf. PONTUSIlERÄTTADE HUR
HANKAN KONTAKTA UNIVERSI
TET. MYNDIGHETER OCH ?RNA-

TADATA5ASER ÖVER HELA
VÄRLDEN. TÄNKPÅ ALLAFAN
TASTISKA SAKERVÅRA 5ARN

KANLÄRASIG.

OJIVlLKA
60MIlER MISS
OKT05ER HARI

\
UNDRAR

OM DET PÅ
VERKAR

IJ()'M;LOAD
TIDEN.

DISGEN FÖR WINDOWS

Föreningen DIS' programmerare jobbar för fullt för
att få fram Windows-versioneuav det populära släkt
forskarprogrammet DISGEN. Vid Släktforskardagar
na i Växjö den 31/8-1/9 hade man en s k betaversion
klar för visning. Man säger sig nu kunna ha program
met klart för distribution före årsskiftet 96/97.

Föreningen DIS-MITT kommer att demonstrera pro
grammet vid sitt medlemsmöte söndagen den 6 okto
ber kl 13.00 i KFUM:s lokaler, nb (rummet Norr/Sö
der). Se vidare på sid 1.
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FÖRENINGSSAMARBETE

DIS-MITT siktar på ett gott samarbete med de lokala
släktforskarföreningarna i XYZ-områdeL

DIS-MITT erbjuder sig därför att hos föreningarna
vid någon sammankomst berätta om datorhjälp vid
släktforskning, demonstrera DIS GEN och DIS MITT
BBS samt informera om föreningen DIS-MITT.

Om intresse finns, kontakta vår ordförande Robert
Hammarstedt, tel 060-302 28.
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BBS-rutan:

NR 100 PÅLOGGAD!

Grattis Lennart BromIII från Bjästa! Du är nr 100 av
våra DIS-medlemmar som har "loggat" på vår BBS!

Som utlovat kommer en liten present på posten i form
aven uppgradering av DIS-GEN för DOS till
DISGEN version 7 för Windows. Vi får hoppas att du
har möjligheter att köra Windows på din PC. Du får
emellertid vänta till slutet av året innan programmet
kommer. DIS har lovat leverans före årets utgång.

BBS-TIPS

Du som är medlem, se gärna till att du registrerar dig
som medlem i BBS-en! Man hittar "Registrera" på
huvudmenyn i BBS-en. Se bara till att du har ditt
medlemsnnnnner tillgängligt vid inIoggningen. Vissa
av våra medlemmar har inte gjort detta. Det kan vara
svårt att gissa sig till om en person är medlem i DIS.
Det är synd, för man har fler rättigheter och kommer
åt fler funktioner på BBS-en om man är medlem. Det
går naturligtvis att ringa till SysOp och meddela med
lemsnnnnner om man tycker att det är svårt.

Robert Hammarstedt

OPERATIVSYSTEM FÖR VÅRBBS

Som du kanske vet, arbetar våra datorer med ett så
kallat OperativSystem (OS). DOS, Windows 95, Win
dows NT, OS/2, Unix, etc, är exempel på några olika
OS. DOS är det äldsta för PC och det överlägset säm
sta. Windows 95 är Microsofts senaste och snart lär ny
Windows NT komma. OS/2 är skapat av IBM och är
ett mycket kraftfullare OS än DOS. OS/2 har s k mul
titasking vilket innebär att flera prograro kan arbeta
sarotidigt.

Vår BBS arbetar i DOS-miljö, vilket gör att datorn är
helt låst till ett prograro. SysOp måste därför stänga
BBS-en då underhäll görs. Bo Kleve, SysOp på DIS
Family i Linköping, har bytt till OS/2 på "sin" BBS
och sarotidigt uppgraderat BBS-programmet till sena
re version. Nytt där är att man kan "ladda" ner sökre
sultatet i DISBYT som en fil hem till sin dator. Denna
fil kan sedan öppnas i en ordbehandlare och skrivas
ut.

Det är meningen att även vi skall byta OS till OS/2
och nya BBS-progrannnet. Vi skaffade OS/2 för snart
ett år sedan för detta ändarnål.

Skulle du råka ut för att sökningarna på BBS-en tar
lång tid och att hastigheten på modemet blivit lång
sammare, så kan det bero på att en äldre maskin till
fälligtvis ställts som BBS eftersom uppgradering till
OS/2 på den ordinarie maskinen kan ta lite tid. Vi
väntar och ser när vi får prograrovarorna från Bo
Kleve.

Robert Hammarstedt

VILL DU GÅ DATAKURS?

Föreningen DIS-MITT anordnar under hösten kurser
i DISGEN, modemhantering, eller i andra dataämnen
för vilka önskemål finnes. Amnäl ditt intresse snarast
till DIS-MITT' s utbildningsansvarige Staffan Boden,
tel 0650-185 06!

HELGE PÅ BBS:EN!

Det som hittills är imnatat i projektet "Faroiljeregister
för Medelpad" kommer under hösten att bli sökbart
på DIS MITT BBS. En artikel om projektet fanns i
DIS-MITT nr 2/94 och i DISKULOGEN nr 28. Re
gistret kommer, när det blir färdigt, att innehålla fa
miljerna i Medelpads socknar från 1600-talet fraro till
omkring år 1800.

Du hittar registret under rubriken HELGE i DIS
BAS. Sökning sker på samma sätt som i DISBYT och
alla träffar kommer att hänvisa till medlem nr 1022,
Aonika Lindqvist, som är den som håller i projektet.

INBJUDAN TILL FÖRENINGARNA

Släktforskarföreningarna i XYZ-Iänen inbjuds att
medverka i DIS-MITT BBS med allmän information
om den egna föreningen, kommande prograro, littera
tur till salu, m m. - Kontakta vår Sysop Bernth Lind
fors på tel 060-315 24 för närmare upplysningar.

BBS:ER FÖR SLÄKTFORSKARE

DIS Family BBS (Linköping)
Sysop: Bo Kleve, tel 013-14 09 81
BBS-anrop: 013-13 9473, -14.400 bps, 8Nl

DIS MITT BBS (Njurunda)
Sysop: Bernth Lindfors, tel 060-315 24
BBS-anrop: 060-31534, -19.200 bps, 8Nl

DIS Syd BBS (Staffanstorp)
Sysop: Jan Nilsson, tel 046-25 57 88
BBS-anrop: 046-258235, -28,800 BPS, 8NI

DIS West BBS (Torslanda)
Sysop: Kjell Weber, tel 031-56 34 77
BBS-aruop: 031-563131, -28.800 bps, 8Nl

GF BBS (Stockholm)
Sysop: Christer Jonsson
BBS-anrop: 08-530 430 88
Fidonet: 2:2011111
-14400 bps (HST), V32, V42, V42 bis

BBS:erna som börjar på "DIS" är öppna för alla DIS
medlemmar. På DIS MITT BBS finns dock areor som
enbart är öppna för DIS-MITT-medlemmar. En ut
förlig handledning kallad "Modem och DIS Faroily"
finns i nr 35 av DISKULOGEN.
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HÖSTENS PROGRAM ANDRA XYZ-FÖRENINGARS PROGRAM

Sögdagen den 6/10 kl 13.00 har vi ett MEDLEMS
MOTE i Sundsvall. Se notis på sidan l!

Vi ordnar KURSER enligt önskemål från medlem
marna. Intresseanmälan till vår utbildningsansvarige
Staffan Boden.

Den 12-20/10 (vecka 42) anordnas en IT-VECKA i
Sundsvall med IT-mässa och flera konferenser med
ett stort antal föredrag. Föreningen medverkar med
visning av DISGEN, DIS MITT BBS och Internet.

DffiBYT-ENFÖRTRÄFFLIG
VÄG ATT IDTTA LIKASINNADE!

Gör slag i saken och lämna ditt bidrag till DISBYT!
Vårt ombud i DIS-MITT heter Annika Lindqvist. Ad
ress, ID Dl, se sid2.

Hur man gör? För DG6: Under "Register" films en
rubrik "Gör DISBYT-utdrag". Här kan du välja att gö
ra utdrag från en söklista, d v s en begränsad del av
din databas, eller allt som du har registrerat. Har du
lämnat bidrag tidigare bör du tala om för Annika om
det är en komplettering av ditt gamla material eller
om det är ett helt nytt material som du lämnar. Är det
helt nytt kan man ta bort det du lämnat tidigare.

För tidigare versioner av DISGEN hänvisar jag till
manualen. Där får mau köra ett separat program för
detta, men det fuugerar också bra. Du som inte an
vänder DISGEN kan lämna en Gedcom-fil till DIS
BYT-ombudet.

Passa på att lämna DISBYT-disketr på medlemsmö
tet!

Robert Hammarstedt

HAR DU PROBLEM?

Har du frågor om eller problem med DISGEN? Kon
takta någon i DIS-MITT:s styrelse, eller något av våra
DIS-MITT-ombud, så kanske de kan ge råd. Teknik
ansvarig år ordföranden Robert Hanuuarstedt.

28/9-20/10 i Hudiksvalls bibliotek har Nordanstigs
Bygd och Släktband sin EMIGRANTUTSTALLNING
om utvandringen från Nordanstig 1847-1920.

Lör 28/9 eller 5/10 berättar Ola Lindbäck hos
Jämtlands läns Slåkiforskarforening om
EMIGRANTFORSKNING utifrån sin nya bok.

Sön 29/9..kl 12-16 har Dellenbygdens Slåktforskatfore
ning ett OPPET HUS i Delsbo Forngård med utställ
ning om släktforskning, visning av släktforskning, fö
redrag och visning av DISGEN. Möjlighet till forsk
ning med korten för Delsbo på 3 läsapparater.

Tis 1/10 kl 19 i Ullångers Församlingshem talar Per
Melander om LITTERATUREN I SLAKTFORSK
NINGEN. Arrangör: Ådalens SläkiforskflJjörening.

ans 2/10, 6/J.l och 4/12 har Dellenbygdens Slåktfors
karforening OPPET HUS i Delsbo Forngård för sina
medlemmar.

Lör 19/10 gör Midålva Genealogiska Förening en
FORSKNINGSRESA TILL FORSKARCENTRUM I
RAMSELE med buss. Anmälan och upplysningar:
Monica Haraldsson, tel 0691-124 90.
20-45 deltagare.

Lör 19/1O!lar Jämtlands läns Slä!,;iforskflJjörening
DATATRAFF på landsarkivet iOstersund.

Mån 21/10 kl 19 i "Röda rummet" på KFUM i Sunds
vall föreläser professor Lars-Göran Tedebrand..om
AMERIKAUTVANDRINGEN FRAN VASTER
NORRLANDS LÄN FÖRE FÖRSTA VÄRLDSKRI
GET. Arrangör: Midålva Genealogiska Förening.

ans 30/10 kl l? har Nordanstigs Bygd och Släktband
ANBYTARTRAFF i Harmångers bibliotek med
Dellenbygdens SFF och Midälva GF. Man visar även
sin EMIGRANTUTSTÄLLNING enligt ovan.

Lör 9/11 berättar Kjell Hqffman hos Jämtlands läns
Slåktforskarförening om KALLFORSKNING.

ans 13/11 kl I8 har Midälva Genealogiska Förening
en GAGGTRAFF på temat INDAL i Indals hem
bygdsgård. Annika Lindqvist inleder med att visa fa
miljeregistret för Indal på sin dator. Möjlighet till
forskning på Indal per mikrokort finnes. Det blir
också visning av hembygdsgården.Tag med dina In
dals-anor och kom!

ans 13/11 kl 19 i Sollefteå kommunhus berättar Lars
Erik Edlund om ORTNAMN I SOLLEFTEA. Arran
gör: Sollefteå Slaktforskningssiillskap,

Lör 7/12 berättar medlemmar i Jämtlands läns
SläkiforskflJjörening om EGEN FORSKNING.

Under hösten gör Dellenbygdens Slåktforskarförening
en RESA TILL SLAKTFORSKARNAS HUS i Lek
sand. Närmare information lämnas av Gösta Olsson,
tel 0653-120 51.

ans .15/1 19.97 har Dellenbygdens SläkiforskaJjörening I
sitt ARSMOTE i Delsbo Forngård.

TILL SALU

Äldre nummer av DIS-MITT-NYTT kan beställas för
10 kr per ur. Sätt in beloppet på föreningens postgiro
och ange vilket/ vilka nunnner som önskas av nr 1/93,
2/93, 1/94, 2/94, 1/95, 2/95, 1/96 resp 2/96.
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Redaktör: Lennart Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ

NJf JL JL991

tel 060~55 83 39 - e-post: lindqvist.lindqvist@sundsvall.mail.telia.com

K A L L E L S E T I L L ARSMÖTET 1 997

Du inbjuds härmed till DIS-MITTs årsmöte
som äger rum Söndagen den 23 februari kl 11.30 (OBS tiden!)

i Programsalen i Kulturmagasinet, Sundsvall (intill E4 och Selångersån)
(programsalen ligger rakt fram innanför huvudentren)

Program:

11.30 - Arsmötesförhandlingar
(föredragningslista bifogas medlemsbladet)

Därefter;
Fika i Cafe Skonerten

Kaffe eller te + bulle och kaka 30 kr (betalas till cafeet)

13.00 - Kyrkböcker på Internet
Thomas Hermelin från Genline i Duved visar och berättar

(Se artikel på sid 12)

Därefter:
Släktforskarprogrammet DISGEN för Windows

Bernth Lindfors demonstrerar

Uppdatering till senaste version av DISGEN v. 6 (ta med 6:ans programdiskett!)
Kopiering av mallar till Works för kyrkoboksregistrering (ta med tom diskett!)

Mottagning av DISBYT-utdrag (per diskett)

Samarrangemang med Medelpadsarkiv

Välkommen!

Styrelsen

Kallelse till årsmötet 1997 , 1
Innehåll 1
Rapport från medlemsmötet 2
DIS-MITT-Nytt nr 1 1997 2
DIS·MITT (funktionärer,ro ro) 2
Ordföranden har ordet 3
Sammanställning av Enkät -96 3
FAQ-mtrtu med medlemsenkätens frågor ..•........ 4
Hänt sensist 5
Ny förening i Hälsingland 5

INNEHALL Sida Wrcdeaberg, Lindberg 5
Cajsa-LisaAronsdotter 5
Svar på insändare i DIS-MITI-Nyu nr 2/96 6
Bäste Carl Szabad, 7
Nättidningen Rötter, väl värd att besöka! 7
Forska gratis i Rarnsele 7
SVARutepåInt~et. 7
Nya medlemmar (sedan föregående nummer) 8
Medlemsavgiften 8
Familjeregister för Medelpad 8
Har du problem? 9
Vill du gå datakurs? 9

Wesström, Rosenqvist 9
Söderberg 9
Citatcl 9
Till salu 9
Erbjudanden till föreningarna lO
Släktbok i MS WordfräuDG6 IO
BBS:cr för släktforskare 10
MACMspallen 11
Kyrkböcker på Internet 12
Internet l3
Vårens program. 14
Andra Xvz-törcotngars program 14

Vårens program för DIS-MITT
och andra föreningar inom XYZ-området

se sista sidan!
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Rapport från medlemsrnötet

Ett 50-tal medlemmar mötte upp vid medlemsrnötetden
6 oktober i KFUM's lokal i Sundsvall. Glädjande att
så många kom, men alla var förmodligen nyfikna på
nya DISGEN v. 7 för Windows. På programmet stod
visning av DG 7 samt hur man kan göra en släktbok på
olika sätt med olika programvaror.

Staffan Boden visade hur man kan använda sig av ett
s k desk top publisher-program som klarar ihopsättning
av ett dokument av text och bilder. Undertecknad visa
de hur delprogrammet DGPRT i DISGEN v. 6 funge
rar som skapare av ordbehandlingsfil i s k rtf-format
för att kunna vidarebehandlas i MS Word. All text
hamnar i Word med färdiga rubriker och sidhänvis
ningar. Word klarar här att uppdatera sidhänvisningar
efter att man lagt in bilder, redigerat text, osv, så att
det stämmer. Vidare visades hur man gör motsvarande
i MS Works med komplettering av bilder. Tyvärr kla
rar inte Works av rtf-filer så det blir mer redigeringsar
bete om man använder Works. Vidare hade Gunilla
Hermander visning av DISGEN v. 4,5 för Macintosh.

Höjdpunkten för dagen var naturligtvis DG 7 för Win
dows som Bemth Lindfors visade. Visningen skedde
med en s k betaversion som inte var helt fri från fel,
men vi fick se hur programmet kommer att se ut. Det
blev mycket positivt mottaget. Frågan "När kan vi
uppdatera"? hördes direkt. Programmet är nu klart för
att bölja distribueras vid pressläggningen av detta
medlemsblad i mitten av januari. Tack för en inspire
rande träff!

Robert Hammarstedt

DIS-MITT-Nytt nr 1 1997
Upplaga 500 ex

DIS-MITT-Nytt sänds till alla våra medlemmar samt
till släktforskarföreningar, arkiv och kommunbibliotek
i XYZ-Iänen.

Synpunkter på och bidrag till medlemsbladet mottages
tacksamt av redaktören, dvs Lennart Lindqvist, Lejdar
vägen 13, 865 32 ALNÖ, tel 060-55 83 39, e-post:
lindqvist.lindqvist@sundsvall.mail.telia.com

Manusstopp ror nästa nr är l augusti 1997 H!
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Ordföranden har ordet

Vad är det vi har gått och längtat på medan skinka, se
nap, lutfisk och julgröt inmundigats? Jo, för min del
har jag då längtat efter DISGEN version 7 för Win
dows. Jag har haft förmånen att vara "beta-testare",
men jag har längtat efter den "skarpa" versionen. Vil
ket program! En eloge till Lars Blomberg som verkli
gen åstadkommit ett fint program för oss släktforskare
med funktioner som även hembygdsforskarna har
glädje av. Här kan man t ex skriva ut en antavla i ta
bellform som släkltavla och få se utskrivet i klartext
vilka som är min farmors mors tremänningar! Som tur
är kan man begränsa släktgrenarna mot nutid så att
inte alla generationer kommer med. Jag provade med
"alla" släktingar och kom fram till att det skulle bli un
gefär 1500 sidor. OJ! sade jag högt och insåg att kar
tongen med skrivarpapper snart skulle ta slut. "Grans
ka" utskrift är också en bra funktion. Man kan prova
sig fram med olika typsnitt, textstorlekar, m m, och
snabbt titta på resultatet med "förhandsgranska" och se
det på skärmen utan att behöva skriva ut en enda rad
för att se resultatet. Låter jag lyrisk? Det är jag också!
Prova själv! Är man någorlunda van Windows-använ
dare är det lätt att komma igång. Sen upptäcker man
finessema efterhand. Du som är nybörjare kommer
snabbt igång tack vare bra instruktioner. Var inte rädd.
Prova!

I vissa Internet-avtal finns det möjlighet att ha egna
hemsidor. Nu kan du göra dina egna htmJ-sidor i DIS
GEN v. 7 av t ex din antavla. Det skapas då ett antal
ansediar med s k hypertext så det går att klicka sig
fram mellan ansedlarna. Men var gärna lite restriktiv
med vad Du lägger dit, och tänkpå kvaliteten!

Enkäten som bifogades vårt förra nummer visar intres
santa siffror. 78 % av medlemmarna har 486 eller
snabbare dator. 10 % har MAC. 96% av DISGEN-an
vändarna byter upp sig till DG 7. DIS-MITT's med
lemmar har använt datorn i snitt 3,4 år för släktforsk
ning, 59% har modem, bara 28% har provat DISBYT
och 84 % har 3 år eller mer datorvana. Min reflektion
är att det finns mycket kunskap och resurser bland vå
ra medlemmar. Med tanke på att många tillhör katego
rin seniorer som tillägnat sig den nya tekniken på de se
naste åren blir jag ännu mer imponerad!

Temat på programmet efter årsmötet blir "Kyrkböcker
på Intemet". Många har säkert redan läst i Diskulogen,
MGF-nytt m fl tidningar om detta. Från Duved kom
mer en av Genlines skapare för att informera oss om
hur det är tänkt att fungera inom en icke alltför avläg
sen framtid. Informationen som gavs på DIS' årsmöte
blev mycket uppskattad. För min del hade jag förutfat-

tade meningar om bildhantering och trodde att bilderna
skulle ta för lång tid att plocka hem. Men så är icke
fallet! Kom och se! Du kanske också blir imponerad.
Detta kommer att vara ett bra alternativ till mikrokort
från SVAR.

Glöm inte lämna ditt bidrag till DISBYT. Du får så
mycket tillbaka.

Robert Hammarstedt

VÅR ~OPPLlNG TILL INTERNET ~OIl\II\ER SNART IGÅNG IGEN

Sammanställning av Enkät -96
(i % av alla medlemmar där ej annat anges)

Andel PC 486/Pentium 78%
Andel MAC 10%
Annan dator (FC, Amiga etc) 14%
Summa 102%

(några har flera)
Möjlighet att använda Win 87%
Datoranvändare, i snitt................... 3,38 år
Forskning> 3 år med dator 84%
DISGEN PC 76%
DISGEN Mae 9%
Holger 10%
Byter till DG7 96% av DG-anv
Modem 59%
Har besökt DIS-MITT's hemsida 42%
Kan tänka sig vara fadder 12 st (vad bra!)

Ca 40 % av medlemmarna har svarat vilket torde vara
ett bra statistiskt underlag. Styrelsen har fått ett antal
synpunkter som vi tar till oss och försöker göra något
av. Tack!

Robert Hammarstedt
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FAO-rutan med medlemsenkätens frågor:

Det statistiska resultatet av enkäten finns föregående
sida. Vissa saker kan ju inte behandlas med statistik, t
ex frågor och funderingar. Jag tänker här ta upp en del
saker, som kommit in från medlemmarna som berör
flera av oss.

1. Flera medlemmar tycker att vi skall utveckla vår
hemsida på Internet, som idag endast består av lite
information om vår förening. Jag har på uppdrag
av styrelsen börjat titta på detta, och vi kommer
under närmaste framtiden att åstadkomma något,
som är lite mindre torftigt.

2. Några medlemmar nämner farhågor för att ringa
upp BBS-en och anger sin ålder som skäl. Har man
modem går det utmärkt att försöka. Man kan inte
ha sönder någonting, och skulle man misslyckas
alldeles på BBS-en och "strula till det" för sig så
händer det inget allvarligt. I värsta fall startar
BBS-datorn om och startar själv om programmet
på ca en halv minut. Sin egen dator kan man ju
starta om, så ni ser att man behöver inte vara rädd!
Med modemen brukar följa med en programvara
för just modemkommunikation, och då menar jag
inte till Internet. Jag menar ett program som man
använder för att ringa upp t ex vår BBS. Ett van
ligt program är TRIO Datacomm som numera fun
gerar bra för Windows. På BBS:en finns program
met Telix för Windows, som också fungerar bra.
Man kan även i nödfall använda sig av Tenninalen
i Windows, men se upp med teckentabelIen! Å, ä
och ö blir inte det ni tror i andra änden av telefon
tråden med "vanliga" terminalprogram!

3. Meddelandeareor på BBS-en går utmärkt att ta
hem för läsning i lugn och ro. Kortfattat gör man
så här: Gå till meddelandeareor. Välj "B" som i
"Browse". Välj "A" "Alla areor". Välj "N" som i
"Nya" olästa meddelanden. Välj "P" som i "Packa"
så packas upp till 200 meddelanden till en s k qwk
fil (t ex dismitt.qwk) som man då får hem till sin
dator. Gå sedan till filareor och kommunikations
program. Där finns ett program, som heter Silver
Xpress, som kan läsa dessa qwk-filer, Ladda hem
(Down1oad) detta program och installera det på din
dator hemma. Kopiera över filen dismitt.qwk till
X-pressprogrammet och starta programmet. Då
kan man läsa alla meddelanden, som man plockat
hem från BBS-en. Nästa gång man kontaktar BBS
en är det bara att göra en Browse enligt ovan och
sedan lägga in filen i läsprogrammet och läsa med
delanden hemma "off line", dvs utan att vara
uppkopplad mot BBS-en. Det finns i ett tidigare

nummer en mer utförlig beskrivning hur detta går
till. Bli inte rädd för allt tekniksnack, utan hör av
dig om du behöver hjälp.

4. Någon undrar över hur man skall ange ort i person
notiser. Standard är och kommer att bli enligt föl
jande i ordning: Gård, By, Församling (länsbok
stav). Man kan utesluta från vänster och ta med
endast församling (län). Inga styrkoder behövs.
Ange ort med komma, mellanslag och parentes t ex
så här: Skedlo nr l, Rotvik, Njurunda (Y), vilket
då är gård, by, församling (län). Observera ett
mellanslag efter komma. Då blir allt rätt för
DISBYT.

5. DIS-MITT-Nytt kommer så småningom att finnas i
anslutning till vår hemsida på Internet. Naturligt
vis!

6. ExportlImport av släktdata mellan olika program
sker med så kallad Gedcom-fil som kan skapas res
pektive importeras i programmen. Import från tidi
gare DISGEN-version sker enkelt med en instrukti
on i programmet.

7. Kurser: Alla som nu önskar kurser (det är ganska
många), kontakta Staffan Boden som är vår utbild
ningsledare, så sammanställer han var det finns in
tresse och för vad, så ordnar vi kurs på lämplig
plats. Det kan vara iDelsbo, Strömsund eller Ram
sele eller någon annan ort som är lämplig att sam
las i. Kurser kan vara veckoslutskurser och hållas i
DISGEN, Windows, släktboksframställning, bild
hantering, mm. Begränsningen sitter i vår fantasi.
Kom med bra förslag!

8. BBS-en igen. Alla får rättighet som "icke medlem"
vid första inloggning. Det finns ingen automatik
som känner av om du är medlem eller ej. Bernth
Lindfors måste gå in i programmet och sätta en pa
rameter på oss som är medlemmar. Är du medlem,
så "R" (registrera) dig i huvudmenyn och ange ditt
medlemsnummer. Du kan också ringa till Bemth
060-315 24 och meddela ditt medlemsnummer, så
ställer han om dig till DIS-medlem på BBS-en.

9. Layouten på tidningen kommer förhoppningsvis att
förbättras. Redaktören har hittills arbetat i Works
för DOS på en 286-dator. I dagarna har vi investe
rat i en ny BBS-dator för OS/2, och redaktören har
nu tillgång till den "gamla" BBS-datorn (486/100)
med större möjligheter att göra snygg layout. Nästa
nummer blir nog bättre än de tidigare.
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10. Vissa tycker att vi skall utelämna de roliga figurer
na och andra tycker att de är trevliga. Det är nog
så att de fyller ut sidorna i brist på text, så du som
vill ha mer faktatext - kom gärna med bidrag! Alla
är välkomna att skriva. Redaktören blir mer än
tacksam att få in material.

Il. Några Gävlebor tycker att det är för lite aktiviteter
i Gävle. Utmana oss! Kontakta Staffan för utbild
ning om det är en möjlighet till efterlängtad aktivi
tet. Varför inte en veckoslutskurs nära Gävle/Sand
viken?

Robert Hammarstedt

Hänt sen sist

Söndagen den 6/10 hade vi Medlemsmöte i Sundsvall
med ett 50-tal deltagare. Bernth Lindfors visade beta
versionen av DISGEN version 7 för Windows. Robert
Hammarstedt visade hur man gör en släktbok med
hjälp av Word resp Works. Staffan Boden visade hur
man gör en släktbok med hjälp av MS Publisher.
Gunilla Hermander visade DISGEN version 4.5 för
Macintosh. Robert Hammarstedt körde mot DIS MITT
BBS med bl a DISBYT. Möjlighet fanns till uppdate
ring av DIS GEN version 6, kopiering av Works-mallar
för registrering av kyrkböcker samt lämnande av DIS
BYT-utdrag.

Veckan den 12-20/10 (vecka 42) anordnades en IT
vecka i Sundsvall med IT-mässa och flera konferenser
med ett stort antal föredrag. Föreningen medverkade
med visning av DISGEN, DIS MITT BBS, Internet
och NAD på biblioteken i Ljustadalen och Indal (Ro
bert Hammarstedt) samt Stöde och Kvissleby (Bernth
Lindfors). Mellan 5 och 10 intresserade infann sig per
tillfälle, några blev också medlenunar.

Torsdagen den 28/11 medverkade föreningen vid en
Träffhos Forskarföreningen Alir i Söderhamn. Staffan
Boden och Arne Söderström informerade om Hälsinge
basen och DIS-MITT samt visade DISGEN ver 7.

Helgen den 30/11-1/12 medverkade föreningen vid
Kulturmagasinets i Sundsvall lQ-årsjubileIDll.
AnnikalLennart Lindqvist och Robert Hammarstedt
infor-merade om DIS-MITT och visade DIS GEN ver 6
resp 7.

Måndagen den 2/12 medverkade föreningen vid en
Träff på Läroverket i Hudiksvall med DIS-MITT
medlemmar. Staffan Boden och Arne Söderström visa
de DISGEN ver 7.

Ny förening i Hälsingland

En ny släktforskarförening har bildats i Hälsingland.
Den 21 november valdes en interimsstyrelse som åter
valdes vid ett möte i Hälsinglands Museum den 15 ja
nuari, då 110 st intresserade mötte upp. Mötet leddes
av ordföranden för Sveriges Släktforskarförbund, Kris
ter L:son Lagersvärd, som efter mötet berättade om
Sveriges Släktforskarförbund, Krigsarkivet, passjour
naler och rangrullor.

Ordförande i den nya föreningen är Arne Söderström,
sekreterare Staffan Boden, kassör Margit Spång, vice
ordförande Gunilla Hermander och vice sekreterare
Gunilla Östlin. Suppleanter är Åke Wiman, Hugo
Martinsson och Berit Roos. Av dessa åtta är inte mind
re än sex medlemmar i DIS-MITT och tre i vår styrel
se. Man har redan utsett Åke Wiman till DIS-MITT
ombud och Gunilla Hermander till redaktör för ett
kommande medlemsblad.

Man planerar ett medlemsmöte den 12 eller 19 mars.
Närmare information kan erhållas av ordföranden, Ar
ne Söderström, tel 0650-702 91. DIS-MITT hälsar den
nya föreningen välkommen och önskar den lycka till
med dess verksamhet.

Wredenberg, Lindberg

Min farfars farfar Mattias Wredenberg, f 12/1 1758 i
Vränsta, Alnö, d 23/4 1819, gm Ingrid Lindberg, f
1756, d i Sundsvall 1815, okänt var. Om någon
påträffat hennes födelseort, vore jag tacksam för ett
meddelande.

Olof Wredenberg,
Färgaregatan 16 B, 451 32 UDDEVALLA.

Cajsa-Lisa Aronsdotter

Jag söker en Cajsa-Lisa Aronsdotter, f 2/11 1849 i
Lundåker, Skellefteå. Hon flyttade enligt
husförhörslängden till Sundsvall 15/10 1874. Cajsa
Lisa var en syster till min farfars far. Ingen i släkten
vet vad som hände henne.

Henrik Åkerlund, tel 0912-613 62 (0910-664 35),
Hyvelgränd 25, 930 47 BYSKE,
e-post: henrik.akerlIDld@skelleftea.mail.telia.com
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Svar på insändare i DIS-MITT-Nytt nr 2/96

Av en händelse fick jag se en insändare i DIS-MITT
Nytt 2/1996 som var riktad mot släktforskarförbundet.
Vi har inte beretts tillfälle till att besvara den i det
nummer den var införd, något som hör till god publi
cistisk sed att en angripen part ska kunoa göra. Vid
samtal med redaktören' framkom att nästa nummer av
tidningen först kommer om ett antal månader så det här
påhoppet får stå obesvarat alltför länge.

Rubriken på insändaren berör en av angreppspunkterna
som jag kommer till längre fram och svaret är definitivt
Nej! Holger är inte förbundets programvara.

"Medlem som undrar" påstår att det är organisations
avgifterna som håller förbundet på fötter. Dessa avgif
ter står för 7 % av förbundets intäkter varav en stor del
går tillbaka till föreningarna på olika sätt. Det påståen
det är alltså också felaktigt.

Det är också fel som den anonyme påstår att han är
medlem i förbundet via sin förening, Det är hans med
lemsförening som är medlem i förbundet och den bör
definitivt ha synpunkter på förbundets verksamhet om
man inom föreningen är missnöjd med något. Vill han
själv känna sig mer delaktig i förbundets verksamhet
kan han ju vara med som stödjande medlem, men den
möjligheten har han alltså valt bort.

"Medlemmen" påstår också att förbundet "genererar
pengar" till personer med nära anknytning till förbun
det. Javisst! De flesta av de tiotalet personer som ar
betar inom eller i nära anknytning till förbundet har ett,
om än ganska blygsamt, arvode för att man sitter kväl
lar, nätter och helger för att försöka hinna med att redi
gera tidningar som Släkthistoriskt Forum och Svenska
Antavlor som de stödjande medlemmarna får eller An
geläget som styrelsemedlemmarna i förbundets med
lemsföreningar får eller Släktcirke1n som går ut till de
cirkelledare som vi känner till, redigering av tusentals
sidor text på Internet, bokföring av tusentals transak
tioner, registrering av 10-12 tusen medlemsinbetalning
ar inklusive årsbokssubskriptioner per år, organisering
av styrelsemöten, PV-möten, släktforskardagar med
riksstämman, deltagande i mässor som ex-vis Bokmäs
san med dess 100.000 besökare på fyra dagar eller in
ternationella släktforskararrangemang, personal- och
lokaladministration, organisation av gravstensinvente
ringar, framtagning av reklam- och informationsmate
rial, kontakter med olika myndigheter som remissin
stans, deltagande i olika grupper inom Riksarkivet för
att ge forskarna medinflytande, mm, mm, mm, allt som
hör till en organisation som vår. Kan den här anonyme
ställa upp med en kader frivilliga som vi kan lita på

arbetar fulla arbetsveckor år ut och år in gratis så är
naturligtvis jag tacksam. Svaret på hans fråga är alltså
obetingat Ja! Det är nödvändigt att ge heltidsarbetande
människor någon form av ersättning.

Det är till och med svårt att hitta arbetslösa som vill
arbeta med a-kassan som ersättning, dvs i form av
ALU Vi har en stående annons inne i Släkthistoriskt
Forum varje nummer. Så om den anonyme insändar
författaren ger sig till känna ska jag nog kunoa syssel
sätta honom.

Det är lätt för den matematiskt sinnade att räkna ut att
med en årsavgift på 150:- för en stödjande medlem
(90:- för ungdomar) och en produktion på sju tidningar
med totalt ca 300 sidor släktforskarinformation per år
levererade hem till brevlådan, kan det inte bli några fe
ta löner över till personalen.

Beträffande Internet-satsningen har vi anlitat Håkan
Skogsjö som äger den oöverträffade kombinationen av
att vara en källkritisk och mycket kunnig släktforskare,
en duktig journalist och skribent med mycket god käns
la för layout och marknadsföring samtidigt som han är
en arbetsnarkoman som inte nöjer sig förrän allt är per
fekt. Ja, han har också ett blygsamt arvode. Dessutom
finansieras Internet-satsningen åtminstone delvis via
annonser på hemsidorna, något som är mycket vanligt
på nätet.

"Medlem" påstår också att vi säljer Holger på kansliet,
något som också antyds av rubriken på insändaren. Det
gör vi inte! Vi säljer inget släktforskarprogram.

För att bidra till finansieringen av de nya lokalerna
hyrs dock några rum ut i andra hand. Storstockholms
Genealogiska Förening och DIS-Öst är två av hyres
gästerna. Båda föreningarna får gratis utnyttja konfe
rensrummet vid sammankomster. Dessutom hyr vi ut
ett rum till Archeion som numera säljer Holger. Vi har
inga andra förpliktelser dit, det är ett helt fristående fö
retag med egen telefon, fax och annan utrustning. Där
emot arbetar Bo Lindwall, som är en av de garanterat
skickligaste släktforskarna i landet, där, och vi har ofta
anledning att dra nytta av hans stora kompetens, exem
pelvis i vårt Elgenstierna-projekt. Detta bidrar han
dock med helt gratis liksom givande problemlösningar
vid kaffebordet!

För ett par år sedan fick förbundet erbjudandet att ta
över försäljningen av Holger. Vi kontaktade då DIS för
att höra om man där också var intresserad av att sälja
DISGEN via förbundet. Det var man inte och vi valde
då att inte sälja något släktforskarprogram alls, trots
att vi dagligen får förfrågningar om program.
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Vad beträffar DIS-J\1lTT's problem med Holgersup
porten bör man ta upp den frågan med Holgerleveran
tören och inte i samband med det här påhoppet på oss.

Carl Szabad
Kanslichefi Sveriges Släktfcrskarfärbund

Fotnot l: Förordningens skull vill jag påpeka, attdet ärmed. vår
ordförande, Robert Hammarstedt, och inte med redaktören, som
Carl Szabad tagit kontakt. Red.

Bäste Carl Szabad,

DIS-J\1lTT har inga problem med Holgersupporten. Vi
hjälper våra medlemmar att lösa problem oavsett vilket
program man som medlem valt att använda. Jag ville
bara understryka att vi på föreningsnivå inom DIS-fa
miljen försöker hålla oss neutrala till programval och
är öppna för vad som fmns på marknaden trots att
DISGEN för en utomstående kan tyckas vara det enda
programmet för en DIS-medlem. Det var närmast för
att balansera insändaren så att ingen skulle missuppfat
ta DIS Mitts inställning i programfrågan som jag gjor
de kommentaren om Holgersupporten i förra numret av
DIS-MITT-Nytt.

Insändaren i förra numret av DMN har lämnat ett gen
mäle på Carl Szabads svar. Carl Szabad har givits till
fälle att kommentera detta genmäle, men har vid press
läggningen ännu inte inkommit med svar på genmälet.
Av den anledningen stoppas därför tillsvidare utsväv
ningar i denna insändarfråga.

Robert Hammarstedt.

Nättidningen Rötter, väl värd att besöka!

Jag vill passa på att tacka Släktforskarförbundet för en
bra Internettidning - Rötter. Den har blivit saklig och
bra och innehåller många fina länkar till andra hemsi
dor där vi släktforskare på ett enkelt sätt kan hitta, tips
om litteratur, och mycket annat. Rötter hittar man på
http://www.genealogi.seloch jag rekommenderar våra
medlemmar att besöka den. Här hittar man bland annat
nyutkomna böcker i ämnet genealogi som berör oss i
XYZ-distriktet. Man hänvisar också till forskare som
forskat inom vissa landskap mm. En massa länkar till
intressanta hemsidor i Sverige och utomlands finns
också.

Robert Hammarstedt

1

Forska gratis i Ramsele

Numera kan du få en forskarplats helt utan kostnad vid
Forskarcentrum i Ramsele (Gäller även Riksarkivets
övriga forskarsalar). Ring 0623-725 00 för informati
on och bokning. Man medverkar även till att ordna
med mat och logi samt att ge förslag till lämpliga
resmöjligheter.

..HiiiHI1R INTE RöRr SIG U1 Fl.Jia<ai PÅ aVADYGNSWili VI flO< J:l'T.
UNJ::m..IGlro:;ÄRJ:l'TJ:l'TTA~I<IUA5FÖlATT"GE5IGUT

CQi SUlFAPÅ IIi1"miET·.

SVAR ute på Internet

Efter att ha testat Internet under ett år satsar man nu
på att förbättra sin service genom att även kunna få en
dialog med kunderna via det digitala nätet. Hemsidan
heter http://www.svar.ra.se

Här finns information om SVAR, arbetsplatserna och
medarbetarna i SVAR, prislistor, telefon- och e-post
adresser, nyheter och projekt samt möjlighet att bestäl
la direkt över nätet. I gästboken vill man gärna få för
slag på hur man kan förbättra servicen.

Förutom via Internet kan du liksom tidigare även be
ställa via telefon eller telefax. Du måste, vid direktbe
ställning, i förväg ha tagit reda på beteckningen på
volymerna, som du vill beställa. Vid direktbeställning
kostar det fn 19 kr/volym, min 50 kr. Fakturering sker
jämna veckor, då samtliga volymer i beställningen är
tillbaka.



Nya medlemmar
(sedan föregående nr)
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Medlemsavgiften

Ahlbeck Tomas, tel 0480-41 16 65,
Drottning Kristinas väg 5 B, 392 38 KALMAR.
Andersson Mats, tel 090-18 11 18,
Måttgränd 46, 906 24 UMEÅ.

Björk Kenneth, tel 060-61 14 88,
Ludvigsbergsvägen 22 A, 852 34 SUNDSVALL.

Eriksson Karl-Göran,
Gröna Gatan 10 B, 754 36 UPPSALA.

Eriksson Leif, tel 060-55 92 30,
Färjevägen 25 A, 865 31 ALNÖ.
Frölander Elsie, tel 060-10 07 70,
KIackvägen l D, 856 53 SUNDSVALL.
Groop Kerstin, tel 060-10 13 55,
KIackvägen 13 F, 856 53 SUNDSVALL.
Gustavsson Karl-Erik,
Skolgatan 10 Q, 811 33 SANDVIKEN.

Jansson Lars,
Gladmansvägen 772 70 SAXDALEN.

Johansson, Margaretha,
Box 75,82303 SEGERSTA.

Karanikas Vivianne,
Gröndalsvägen 39, 3 tr, 117 66 STOCKHOLM.

Landen Staffan, tel 0652- 109 50,
Box 110, 820 70 DELSBO.

Lundin Vera, tel 060-55 66 52,
Motorbåtsvägen 7,86532 ALNÖ.

Norberg Astrid, tel 060-17 36 44,
Jakobsdalsgatan 20, 854 60 SUNDSVALL.

Nyberg Hans-G,
Ljunggatan Il, 860 33 BERGEFORSEN.

Persson Jens, tel 0653-213 54,
Västanäng 4543, 820 60 DELSBO.

Persson Sune,
Grönalundsvägen 22,91631 BJURHOLM.

Pettersson Bertil, tel 063-77 30 08,
Gäle 577, 830 22 FÅKER.

Sjölund Göran,
Udden, 532 94 SKARA.

Söderberg Gunnel, tel 060-304 42,
Skottsundsvägen l, 862 91 KVlSSLEBY.
Öberg Örjan, tel 0611-22188,
Parkgatan 27, 871 52 HÄRNÖSAND.
Örje Gunnel, tel 0510-281 39,
Skolvägen 11, 53153 LIDKÖPlNG.

Östlund Arne, tel 060-56 72 80,
Finstavägen 30, 2 tr, 863 31 SUNDSBRUK.

Var snäll och meddela Ditt telefonnummer om det
saknas vid Ditt namn ovan! Detsannna gäller också
eventuella adressändringar. Ring kassören Göran
Karis, tel 060-61 86 88, eller e-posta (se styrelsen).

13 medlemmar har ännu inte betalat medlemsavgiften
för 1996 (40 kr). Dessa får i det här utskicket ett för
tryckt inbetalningskort med en påminnelse om detta.
För 1997 är avgiften 50 kr. DIS sänder ut inbetalnings
kort för medlemsavgifterna till DIS och DIS-MITT för
1997.

Var snäll och meddela kassören Göran Karis, tel
060-61 86 88 eller per e-post (se styrelsen), om Du
ej önskar kvarstå som medlem!

PAPPA, SA DU VfRKUGfN An JAG SKA ÖPPNA
fTT FöNSTER TIll DATORN?

Familjeregister för Medelpad

Läget just nu är att Il av Medelpads socknar är får
digregistrerade och sammanlänkade. Socknarna som är
helt klara är Alnö, Attmar, Holm, Indal, Liden, Ljus
torp, Selånger, Skön, Torp, Tynderö och Tuna. Sättna
är klart och länkat fram till 1775. Flera socknar är un
der arbete, men Haverö och Timrå är "lediga" för in
matningssugna. Kontakta projektledaren Annika Lind
qvist, tel 060-55 83 39, om du vill hjälpa till.

Det hittills sammanlänkade materialet är tillgängligt på
föreningen MGF's dator i släktforskarhörnan vid Me
delpadsarkiv, Kulturmagasinet i Sundsvall. Instruktio
ner finns vid datorn. Där finns också en pärm med per
sonregister till varje socken.
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Har du problem? Vill du gå datakurs?

Har du frågor om eller problem med DIS GEN? Kon
takta någon i DIS-MITT's styrelse, eller något av våra
DIS-MITT-ombud, så kanske de kan ge råd. Teknikan
svarig är ordföranden Robert Hammarstedt.

Föreningen DIS-MITT anordnar under våren kurser i
DISGEN, bildbanteringisläktbok, modemhanteringi In
ternetfBBS, eller i andra dataämnen för vilka önske
mål finnes. Anmäl ditt intresse snarast till DIS-MITTs
utbildningsansvarige Staffan Boden, tel 0650-185 06!
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Wesström, Rosenqvist Söderberg

Har någon forskat på Bränneridrängen vid Kronobrän
neriet i Gävle (Strömsbro) Erik Wesström (1753
1791). Han står som född 1753 men finns ej i födelse
boken i Gävle (X), troligen inflyttad.

Erik var gift med Catarina Rosenqvist (1752-). Har ej
hittat henne i födelseboken i Gävle (X). Står som ut
flyttad till Hille 1792, No 96 (All, 63682 3/4), efter
makens död. Har ej hittat henne där.

Barn: Pär (f 1778 i Gävle?) Sadelmakare i Gävle, Brita
Maria (f 1780 i Gävle), Erik (f 1782 i Gävle), Cajsa (f
1785 i Gävle, d 1854 i Klubbo, Delsbo), Sven (f 1788
i Gävle).

Pärmas Gösta Olsson, tel 0653-120 51,
Sjömyra 2887, 820 60 DELSBO,
e-post: gosta.olsson@mbox310.swipnet.se

Jag skulle vilja efterlysa en mycket svårfångad släk
ting, som försvunnit i Sundsvall:

Brita Maja Ersdotter, f 26/4 1836 i Kärrsjö, Björna
(Y). Flyttade till Arnäs 1853 och 1855 till Härnösand,
där hon också antog släktnamnet Söderberg. 1857 flyt
tade hon till Sundsvall och därifrån 1862 till Stock
holm? en! AI:6a sid 118.

I Stockholms Stadsarkiv kan man dock inte hitta henne
i de då aktuella församlingarna. Har någon sett något
av min släkting i sin forskning?

Göran Sjölnnd, tel 0511-611 22,
Udden, 532 94 SKARA,
e-post: goran-s@algonet.se

Citatet Till salu

Internet är en fantastisk megafon som skulle ha glatt
den gamle storljugaren Löpar-Nisse i "Värmlänningar
na". Censuren är obefmtlig, räckvidden obegränsad och
ansvarsfriheten total.

Äldre nummer av DIS-MITT-NYTT kan beställas för
10 kr per nr. Sätt in beloppet på föreningens postgiro
och ange vilket! vilka nummer som önskas av numren
1-2/93,1-2/94,1-2/95,1-2/96 resp 1/97.
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Erbjudanden till föreningarna

ÄRLIGT TALAT SÅ ÄR JAG INTE 51 SÄKER
f1, ATT DET ÄR. st HÄR DU FöRÄNDRAR
tW>NS1RET PA WINDOWS SKRIVBORD.

lnformation av DIS-MITT hos föreningarna om dator
hjälp vid släktforskning, föreningarna DIS och DIS
MITT, släktforskarprogrammet DISGEN för DOS
och/eller Windows samt om DIS-MITT BBS. Kontak
ta ordföranden Robert Hammarstedt, tel 060-302 28.

Medverkan i DIS-MITT BBS med allmän information
om den egna föreningen, kommande program, litteratur
till salu, mm. Kontakta vår Sysop Bernth Lindfors på
tel 060-315 24 för närmare upplysningar.

Medverkan i DIS-MITT's medlemsblad DIS-MITT
Nytt med information om kommande program. För det
ta ändamål utser resp förening ett s k DIS-MITT
ombud = kontaktperson med DIS-MITT-Nytt's redak
tör Lennart Lindqvist. Kontakta Lennart Lindqvist, tel
060-55 83 39 och meddela ombudets namn och tele
fonnummer samt eventuell e-post-adress.

DIS-MITT har ett gott samarbete med de lokala släkt
forskarföreningarna i XYZ-området. Vi erbjuder bl a
föreningarna följande:

Släktbok i MS Word från DG6
Förkortade anvisningar

l. Gör antavla/stamtavla i DG.
2. Starta "ackumulering av underlag för register"
3. Skriv ut tavlan till "fil för DGPRT"
4. Avsluta "Ackumulering". Avsluta DG.
5. Gå till IDG6\> skriv dgprt så ser man hur man

skall skriva in alla kommandon (Dgprt d
stand\prinUxt rtf släktbok.rtf persort.rgu [enter]).
Här skapas nu en fil av print.txt och persort.rgu
som kommer att heta släktbok.rtf.

6. Gå nu till Word. Öppna den nya filen. Den ser inte
riktigt klok ut. Registret osorterat och sidnumre
ringen stämmer ej.

7. Gå till registret. Markera hela registret med shift
ctrl-end.

8. Gå till tabell/sortera text. I andra rutan skall stå
"text". Kolla att sorteringen är stigande!

9. lnfoga sidnummer.
10. Sätt in bilder (starta med ram!). Infoga text från

andra dokument.
Il. Markera allt ctrl-a eller från menyn. Tag sedan F9

för att uppdatera fält. Detta tar lite tid. F9 används
när förändringar är gjorda i dokumentet (bilder in
osv).

12. Sedan är det bara att skriva ut släktboken.

BBS:er för släktforskare

DIS Aros BBS (Västerås)
Sysop: BoineNurmi, tel 021-41 73 44
BBS-anrop: 021-41 77 40

DIS Family BBS (Linköping)
Sysop: Bo Kleve, tel 013-14 09 81
BBS-anrop: 013-13 9473

DIS MITT BBS (Njurunda)
Sysop: Bernth Lindfors, tel 060-315 24
BBS-anrop: 060-31534

DIS Syd BBS (Staffanstorp)
Sysop: Jan Nilsson, tel 046-25 57 88
BBS-anrop: 046-258235

DIS West BBS (Torslanda)
Sysop: Kjell Weber, tel 031-56 34 77
BBS-anrop: 031-563131
GF BBS (Stockholm)
Sysop: Christer Jonsson
BBS-anrop : 08-530 430 88

BBS:erna som börjar på "DIS" är öppna för alla DIS
medlemmar. På DIS MITT BBS finns dock areor som
enbart är öppna för DIS-MITT-medlemmar. En utför
lig handledning kallad "Modem och DIS Family" finns
i m 35 av DISKULOGEN.

][(QJ
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MAC-spalten

DISGEN på maskiner med mycket RAM-minne

Flera personer har fått problem att köra DIS GEN for
Macintosh på nyare maskiner. Dessa problem beror in
te i första hand på maskintyp eller systemversion utan
på det kompilerade programmets hantering av minnet.
DISGEN kräver normalt inte mycket eget minne. Min
nestilldelningen är inställd på 600 kB. Detta räcker
vanligtvis till. Det har emellertid visat sig att om da
torns eget RAM-minne (inbyggt och/eller virtuellt)
överstiger ca 16 MB uppför sig inte DIS GEN normalt.
Det vanligaste är att programmet aldrig startar utan
följande information visas: Programmet "okänd" har
aväntat avslutats, eftersom ett fel av typen 1
inträffade.

Eventuellt kan allt låsa sig varför man måste starta om
datorn. Orsaken till problemet är inte klart. Det rör sig
inte om 32-bitars orenhet. Att det har med minnesut
nyttjandet att göra när programmet startar är däremot
klart. Programmet håller på att skrivas om med annan
kompilator (Metrowerks), vilket kommer att lösa det.
Detta kommer dock att ta tid.

Kontrollera att programmet är riktigt installerat. I sam
ma mapp som programmet DISGEN 4.5 måste också
mappen DISProgram ligga. Den innehåller olika pro
grammoduler, vilka DISGEN hämtar för att genomföra
de olika funktionerna.

Man kan komma förbi problemet genom att tillse att
det inte finns för mycket minne fritt när DISGEN star
tar. Det ena sättet är att tilldela ett annat program, som
startas innan man startar DIS GEN, mer minne. Det
andra sättet är att tilldela DIS GEN mer minne. Jag har
prövat bägge förfaringssätten. Det första sättet har all
tid lyckats: Det har dessutom fördelen att man kan
stänga det först startade programmet och därigenom få
minne för andra tillämpningar.

Hur man tilldelar ett program mer minne

Markera programmet genom att klicka på symbolen för
programmet. Välj därefter "Visa Info" under menyn
"Arkiv" (kommando-I). Bilden "Disgen 4.5 Info" visas.
Skriv in önskad minnesstorlek i rutorna efter Minimum
och Maximum. Stäng informationsdialogen genom att
klicka i stängnings rutan till vänster på fönsterlisten.

Hur mycket minne skall tilldelas det andra program
met? Man ser hur mycket minne som finns fritt genom
att välja "Om Macintosh" under Äpplet. Man skall till
dela det andra programmet så mycket minne att endast
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4-S00K kvarstår när DIS GEN startat. I nedanstående
exempel har jag valt att tilldela programmet "Texthan
teraren" mer minne. Här har jag tilldelat detta program
210000K, vilket gav ungefar 1000K kvar för DIS
GEN. DIS GEN kräver 600K.

Nu startas det andra programmet. Utan att göra något
med programmet skall man starta DISGEN. Det gör
man genom att gå in under symbolen längst upp till hö
ger i menyraden och välja "Göm" (programmet). Nu
kan DISGEN startas. Som synes ovan gick detta bra
och valet "Om Macintosh" visar att det kvarstod 379K.
Man kan nu avsluta hjälpprogrammet. Gå in under
symbolen för DISGEN längst upp till höger på meny
raden och välj det andra programmet, som nu blir ak
tivt och kan avslutas på vanligt sätt. En titt på "Om
Macintosh" visar hur minnet utnyttjas på datorn.

Nu fungerar programmet tills det avslutas. Ovanståen
de måste göras varje gång man startar programmet.
Samma gäller DGUtdrag. Det smidigaste är om man
har ett litet program som används sällan.

Det andra sättet är att tilldela DIS GEN mer minne.
Hur mycket minne som erfordras finns det inget klart
svar på. Man måste vanligtvis tilldela programmet
minst 6000K. Det krävs mer minne ju mer intemminne
datorn har. Man får pröva och se. Jag har testat på
Quadra 700, PowerMac och lyckats upp till testade
48MB intemminne (virtuellt minne). Vid 48MB funge
rade det hela med 34MB tilldelat DIS GEN. I några fall
har det inte gått att få detta att fungera men då gick det
med det första förfaringssättet. I ett fall tilldelades
DISGEN 10000K på en dator med 24M (virtuellt min
ne).

Om inte ovanstående lyckas bör man också testa att
stänga av tilläggen. Det har rapporterats att några til
lägg inte är kompatibla med DIS GEN. Tillägg stängs
av om man startar om datorn och samtidigt håller shift
tangenten nedtryckt.

Arne Wallgren, tel 031-26 87 30,
Skolvägen 29 A, 433 61 SÄVEDALEN,
e-post: arne.wallgren@ss.gu.se

Till glädje för alla som använder de nya Mac-datorena
så kommer ett nytt DISGEN-program i böljan på året.
Jag skulle också bli glad ifall andra MAe-användare
skrev ner sina synpunkter, funderingar och frågor hit
till denna spalt.

Gunilla Hermander, tel 0650-941 88,
Vattengatan 10, 824 42 HUDIKSVALL,
e-post: h-g.hermander@hudiksvall.mail.telia.com
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vända sig aven gemensam dator, t ex i en rorening el
ler en studiecirkel.

Att byta läsapparaten mot en dator och få tillgång till
samtliga svenska kyrkböcker: Nu blir det möjligt ge
nom en privat satsning på den nya tekniken i projektet
"Kyrkböcker on-line"

Projektet har sin grund i ett genuint intresse för släkt
forskning. En önskan om att på ett enklare sätt kunna
släktforska som boende utanför tätorterna, blev driv
kraften. De som, sedan flera år arbetar för att förverk
liga detta är Solveig och Robert Viksten, Thomas
Hermelin och Christer Wahlen i Duved, Jämtland, som
1995 startade företaget Genline ror detta ändamål.

Målet är att med modem teknik göra svenska historis
ka kyrkböcker tillgängliga, i original, för var och en
som på valfri ort och tid, vill forska i detta material
samt att med denna teknik tillhandahålla hjälp och ut
bildning. Många bedömer denna utveckling som nöd
vändig för att släktforskningen skall kunna öka och
breddas i framtiden.

Användningen av ett modernt media skapar nya möj
ligheter att attrahera ungdomar och intressera dem för
släktforskning. För dem som redan är släktforskare
kommer den ökade tillgängligheten att innebära en
större frihet att syssla med sitt intresse när man känner
sig inspirerad och har tid. Genom den ökade tillgäng
ligheten ges möjligheter för fler att bölja forska.

Databasen som byggs upp kommer att innehålla alla de
historiska kyrkböckerna i form av ca 20 miljoner digi
talt lagrade originaldokument. Dessa ska sedan distri
bueras via datanätverk, i första hand Internet, och
kommer att kunna läsas direkt på skärmen. För att un
derlätta tydning finns möjligheter av bildanpassning att
finnas i användarprogrammet. En av de viktigare är
naturligtvis möjligheten att förstora eller förminska ef
ter önskemål. Mycket arbete har lagts ned på att man
skall känna igen sig från tidigare arbetsmetoder och att
göra arbetsrutinerna så enkla som möjligt.

För att få tillgång till databasen behövs utrustning som
tillåter uppkoppling mot Internet samt en "entrebiljett"
när databasen öppnar någon gång i början av 1997.
Fram till dess finns det möjlighet att se bildexempel på
Genlines hemsida på Internet. Först ut blir Kalmar län
och därefter kommer efterfrågan i viss mån att få styra
vilket material som kommer att läggas in.

För att också göra det möjligt att utnyttja systemet
även utan egen dator, kommer man att verka för en
spridning genom bibliotek, skolor, arkiv och förening
ar. Naturligtvis kommer flera personer att kunna an-
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Adressen till hemsidan på Internet är:
http://slktfrsk.telia.se/slktfrsklindex.html

Där finns några bildexempel ur kyrkböcker från Rätt
viks församling från både 1700- och 1800-talen. Dess
utom en del aven släktutredning som är gjord av Släkt
forskarnas Hus i Leksand och rör en svenskättling bo
satt i USA.

Den utrustning som behövs är: En dator, PC av minst
modell 386 eller motsvarande Mae och ett modem med
en lägsta överföringshastighet av 28.800 bps samt ett
Internet-abonnemang med tillhörande programvara.

För att snabbt göra databasen attraktiv för så många
som möjligt, vill man gärna ha synpunkter på vilka län
som är mest intressanta för just Dig. Du kan också an
mäla Ditt intresse för ett abonnemang. Svar tas emot
på e-post-adress prj .gruppen@digigen.se eller på ad
ress Genline, Box 6, 830 15 DUVED.

Om Du använder vanlig post, skicka då helst ett vy
kort, där du anger ett eller flera län. Skriv gärna full
ständigt namn och adress så blir du kontaktad när det
finns mer information att delge. Uppgifter om priser
och abonnemang kommer att meddelas på Genlines
hemsida samt genom annonsering.

Thomas Hermelin
(källa: Släkthistoriskt Forum nr 5/96)

Vid en träff för allmänheten i Kulturmagasinets pro
gramsal söndagen den 23/2 kl 13.00, anordnad av fö
reningen DIS-MITT och Medelpadsarkiv, berättar
Thomas Hermelin mer om projektet. Se även under
"KALLELSE TILL ÅRSMÖTET 1997" på sid l.
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Internet

Årets julklapp 1996 blev, sägs det, ett s k Internet-pa
ket, dvs modem, Internet-abonnemang och programva
ra för sökning och korrespondens, mm, på Internet.

Internet, som är ett världsomspännande datanät bestå
ende av ett stort antal sammankopplade datorer, har
flera olika tjänster.

En av tjänsterna är WWW, dvs World Wide Web, som
givit upphov till uttrycket "surfa på nätet". WWW be
står av en massa s k "hemsidor" , där olika myndighe
ter, institutioner, företag, föreningar eller privatperso
ner lagt in en samling uppgifter i form av text, bilder
eller ljud på en eller flera skärmsidor i en dator som
kallas "server" . En sådan server kan innehålla många
hemsidor, och på varje hemsida finns ett antal länkar,
som leder till andra hemsidor. Adressen till en hemsida
känns igen på att den inleds med ''http://''

En annan av tjänsterna kallas e-post (eng: e-mail) och
medger sändning och mottagning av meddelanden via
nätet. Abonnenten har en s k e-post-adress, som känns
igen på att den innehåller tecknet "@", som egentligen
är det engelska ordet "at", dvs "hos" eller "vid", men
oftast kallas "snabel-a", "kanelbulle", el dyl. Att skicka
e-post kostar inget utöver abonnemangs- och samtals
kostnad och blir därför, vid flitig användning, billigare
än vanlig post, s k "snail-mail", och framförallt snab
bare (tar några sekunder). Dessa skillnader märks gi
vetvis mest när man skriver till någon på andra sidan
jordklotet.

Det finns också en tjänst som heter "FTP", för hämt
ning av programfiler, mm, från nätet. Dessutom finns
"News", dvs diskussionsgrupper.

Här följer några hemsidor som kan vara intressanta för
släktforskare:

Ahlborg Hans: http://www:abc.se/-m6921/geneal.html
Datadux: http://www.datadux.se
Demograf. Databasen i Umeå: http://www.ddb.umu.se
DIS: http://www.dis.se
DIS-Aros: http://www.dis-aros.se/
DIS-medlemmarnas egna hemsidor:
http://www.dis.se/dismedl.htm

DIS-Väst:
http://www.macservl.gd.chalmers.se/www/anstlhans/
disweblHome.html

E-post-adresser till DIS-medlemmar i Sverige:
http://www.macservl.gd.chalmers.se/www/anstlhans/
disweb

För. Släktdata: http://sd.datatorget.educ.goteborg.se
Genealogiska Föreningen:
http://www.bahnhof.se/-f1oydlscandgenlse/gCse.html

Genline: http://.slktfrsk.telia.se/slktfrsk/index.html
GRD: http://www.ozemail.com.au/-grdxxx/
Holger: http://www.aalnet.aland.fi./c1oudialhskogsjo/
historia.ht

Högman Hans: http://www.algonet.se/-hogmanl
Kungliga hovstaterna: http://www.royalcourt.se
Medelpadsarkiv: http://www.sundsvall.se/kultur/
medelpadlmedelpad.html

Nättidningen Rötter: http://www.genealogi.se/
PLF:
http://sd.datatorget.educ.goteborg.se/for/plf/index.html
SUNET's förteckning över svenska www-sidor:
http://www.sunet.se/sweden/main-sv.html
SVAR: http://www.svar.ra.se
Tidningen Släktdata:
http://sd.datatorget.educ.goteborg.se/for/sdlsd_tidn.ht

"DETTAHAR;SIG FIDITAT. EN ST~ l.IiGE SO'l\ HAR TRÖTTWIr
PÅ~VAtt.IGA PRATLltlJmIA 001SO'l\ BÖRJAA SE SIG cmEFTBl
HiiFnGARESMR HAN BÖRJAA (WFA~NG PÅ~SID"tt'M
M<GATOOiAI CYBERSPIUOOlINNANINIWET=T AV ÄR
HANFASTI ENFILDET ifl.Vit. DJiRFCIl~TI<IUASFöRNÄTET.

KAN Nkai Öl'1'NA ETT FäisTER HÄR"

Även några av DIS-MITT's medlemmar har egna
hemsidor. Här följer de vi hittat:

Björklund Birgitta: http://hem.passagen.se/bibj
Blästa Jörgen (eg brodern Jonnys):
http://www.nts.mh.se/-blajo/gen_ind.htm

Engberg Tony: http://hem.passagen.se/walo/index.htm
Näslund Mats, http://nada.kth.se/-matsnl
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på Stadsbiblioteket i Örnsköldsvik. Rådgivning för ny
börjare, ny-fikna och forskare med olösta problem. Fö
reningens medlemmar är handledare.

Lördagen den 15/2 kl 11-16 medverkar föreningen vid
ett Öppet hus hos Medelpadsarkiv i Sundsvall, Vi vi
sar DIS GEN version 6 och 7.

Söndagen den 23/2 kl 11.30 (OBS tiden!) har vi Års
mötet 1997 i Kulturmagasinet i Sundsvall. Se notis på
sidan I!

Vi ordnar Kurser enligt önskemål från medlemmarna.
Intresseanmälan till vår utbildningsansvarige Staffan
Boden, tel 0650-18506.

Andra XYZ-föreningars program

Tor 6/2 kl 19 har Nordanstigs Bygd och Släktband
Årsmöte i Fröstuna Skola, Jättendal. Förutom årsmö
tesförhandlingar blir det visning av den nya lokalen,
sång och musik samt servering.

Tor 13/2, 13/3, 3/4 och 15/5 har Dellenbygdens Släkt
forskaiförening Öppet hus i Knektstugan, Forngår
den, Delsbo. En av kvällarna (vilken bestäms senare,
se annons i "Föreningsforum") kommer man att i stäl
let besöka Ljusdals museum. Upplysningar kan även
erhållas av Gösta Olsson, tel 0653-120 51.

Lör 15/2 kl 12 i Björnaskolan presenterar arkivarie
Sven Nordström från Örnsköldsviks museum arbetet
som pågår vid Björnaminne med forskning och regist
rering av kyrk-böcker i Örnsköldsviks församlingar.
Vidare berättar Sixten Sjöström om sitt arbete att ex
cerpera Arnäs domböcker. Dessutom ger Per Sundin
en lägesrapport kring arbetet med "Arnäsboken",
Utställning och bokbord. Fika serveras. Arrangörer:
Hembygds- och Släktjorskare Nolaskogs samt Björna
Hembygdsförening. Välkommen!

Tis 18/2 kl 19 har Ådalens Släktjorskaiförening
Årsmöte i Sockenstugan vid Ytterlännäs kyrka. Föru
tom årsmötesförhandlingar blir det underhållning av
gruppen "Östbygden".

Ons 19/2 kl 19 har Midälva Genealogiska Förening
Årsmöte i KFUMs lokaler i Sundsvall. Därefter hålls
föredraget Inför utgivandet av "SundsvalIs stads his
toria". Sten Zackari berättar delar av Sundsvalls his
toria och om bok-verkets tillkomst och utgivning.

Lör 22/2, 22/3 och 19/4 kl 11-15 har Hembygds och
Släktforskare Nolaskogs Öppet Hus i Forskarhörnan

Lör 22/2 kl 12 har Jämtlands läns Slåktforskarfore
ning Årsmöte i IOGT-Iokalen i Odensala. Professor
Ingmar Bergström kommer att redovisa sin forskning
under rubriken Sjukdomar och sjukvård i Jämtland
under 200 år.

Tis 25/2 kl 19 i Solleftå kommunhus föreläser profes
sor Ulf Beijbom, Emigrantinstitutet i Växjö, om Ame
rikaemigrationen och den okända släkten. Arrangör:
Sollefteå Släktforskningssällskap.

Tor 27/2, 20/3 och 26/4 kl 17.30-19.00 har Hudiks
vallsbygdens Slåktforskarforening Drop-in-rådgiv
ning i Hudiksvalls Bibliotek.

Under våren anordnar Hembygds- och Släktforskare
Nolaskogs DISGEN-kurser (ver 6) i föreningslokalen.
Kontakta Lennart Näslund, tel 0660-421 09, om du är
intresserad!

Lör 8/3 kl 13 har Hembygds- och Släktjorskare Nola
skogs Årsmöte i nya föreningslokalen, Ångerman
landsgat. 28 A. Efter årsmötesförhandlingarna berättar
prästen Ulla-Britt Sundin om Dop och doptraditioner.

Ons 12/3 kl 18.30 har Hudiksvallbygdens Släktfors
kaiförening ett Medlemsmöte i Hälsinglands Muse
um. Kl 19 berättar författaren och bygdeforskaren
Yngve Aronsson, Idenor, om sina projekt och om Byg
deforskning.

Lör 15/3 har Jämtlands läns Slåktforskarforening ett
ännu ej fastställt Arrangemang. Se nS-nytt.

Tis 18/3 kl 19 i Tynderö bygdegård har Midälva Ge
nealogiska Förening en Gaggträff - Tynderö. Gagg
träffen är tänkt som en anbytardag för dig med Tynde
rö-Söråkers-anknytning.

Under april planerar Hembygds- och Släktjorskare
Notaskogs en Arkivresa till Härnösand. Se komman
de annons i Örnsköldsviks Allehanda.

Ons 9/4 kl 19 har Sollefteå Släktforskningssällskap
Öppet hus i FCO-salen, Hullsta Gård i Sollefteå. DIS
MITT in-formerar om föreningarna DIS och DIS
MITT samt visar släktforskarprogrammet DISGEN
för Windows.

Tor 17/4 har Jämtlands läns Slåktforskarfårentng ett
ännu ej fastställt Arrangemang. Se Jls-nytt
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DIS-MITT's 5-ÅRSJUBILEUM
DATAMÄSSA FÖR SLÄKTFORSKARE

Föredrag - Skärmutställningar - Föreningar visar sin verksamhet - Dator-arbetsstationer - Guidade turer

Lördagen den 11 oktober
klll.OO-l7.00

Mitthögskolans nya lokaler i
AKROKEN

Kornboden, Holmgatan 10, Sundsvall
(Se vidare på sista sidan)

11.00 - Mässan öppnar.
12.00 - Petrus Steuchius' samlade ättlingar.

Ulla-Britt Wallgren, Göteborg, berättar hur hon sammanställde en släktbok med hjälp av bl a DISGEN
13.30 - Guidad tur

14.30 - Familjeregister för Borgsjö
Karl-Ingvar Ångström, Härnösand, berättar hur Borgsjö brunna kyrkböcker rekonstruerats och sedan registrerats

med hjälp av DISGEN
16.00 - Guidad tur

17.00 - Mässan stänger

Skärmutställningar med medlemmars forskning, an- o släkttavlor, m m
Föreningar inom XYZ visar sin verksamhet

Dator-arbetsstationer
(se vidare på sista sidan)
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Höstens program för DIS-MITT och andra föreningar inom XYZ-området se sid 17!
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Faddrar

Här roljer en lista över roreningens DIS-faddrar. Till
dem kan dn vända dig om dn behöver råd eller bjälp.

Asp Tore, Timotejvägen 15, 811 62 SANDVIKEN, tel
026-25 1041, e-post: tore.asp@mailbox.swipnet.se

Bixo Arne, Tunforsgatan 5,84012 FRÄNSTA, tel 0691
305 02, e-post: arne.bixo@mailbox.swipnet.se

Desen Jörgen, Forsed 2109, 873 91 BOLLSTABRUK, tel
0612-243 30, e-post: jorgen.desen@vpress.se

Engberg Tony, Brändströmsgatan 3 A, 19h 16, 803 24
GÄVLE, tel 0708-13 32 71, e-post: walo@hem.passagen.
se

Hedström Benny, Solstigen 7, 91534 ÄNÄSET, tel 090-14
01 87, e-post: beyhen95@student.nmu.se

Hermander Gunilla, Vattengatan 10, 82442 HlJDIKS
VALL, tel 0650-941 88, e-post: h-g.hennander
@hudiksvall.mail.telia.com (MAe-fadder)

Lindqvist Annika, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel 060
55 83 39, e-post: annika.1indqvist@sundsvall.maiLtelia.
eOlU

Lövgren Siv, Bergavägen 6, 828 30 EDSBYN, tel 0271
23453.

Näslund Lennart, Nordanås 1070, 891 92 ÖRNSKÖLDS
VIK, tel 0660-421 09.

Schylberg Sven, Grytan 2450, 834 98 BRUNFLO, tel 063
207 01, e-post: shsgssg@algonet.se

Svanberg Erik, Södra Ölm 9013, 833 94 STRÖMSUND,
tel 0670-520 22, e-post: eriksvanberg@fco.mh.se

Söderström Arne, Kyrkbyn 198, 825 93 NJUTÄNGER, tel
0650-70091, e-post: arnesm@algonet.se

Westin Ove, PI 5130, 860 13 STÖDE, tel 0691-109 78, e
post: ove.westin@sundsvall.mail.telia.com

DIS-MITT-Nytt nr 2 1997
Upplaga 600 ex

DIS-MITT-Nytt sänds till alla våra medlemmar samt
till släktforskarföreningar, arkiv och kommunbibliotek
i XYZ-Iänen.

Äldre nummer av DIS-MITT-NYTT kan beställas
för lO kr per nr. Sätt in beloppet på föreningens post
giro och ange vilket/vilka nummer som önskas av
numren 1-2/93,1-2/94,1-2/95,1-2/96 resp 1-2/97.

Synpunkter på och bidrag till medlemsbladet motta
ges tacksamt av redaktören, dvs Lennart Lindqvist,
Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel 060-55 83 39, e
post: lennart.lindqvist@sW1dsvall.mail.telia. com

Manusstopp för nästa nr är l januari 1998 l!!

Styrelseledamöter:
Robert Hannnarstedt, Ordförande,teknikensvarig. Guldvägen 1, 862 40

NJURUNDA, tel 060-302 28, e-post:rha@vbbviak.vbb.sc
Arne Söderström,Vice ordförande, fadderansvarig, Kyrkbyn 198,82593

NJUTANGER, tel 0650-700 91, e-post: amesm@lli.gOllct.se
Lennart Lindqvist, Sckrctcrerc, redaktör, Lejdarvägen n, 865 32 ALNÖ,

tcl 060-55 83 39, e-post:lennart.lindqvist@sundsvall.mail.tclia.com
Göran Kans, Kassör, medlcmsregistrator,Granitvägen 6, 853 57 SUNDS

VALL,tel 060-61 8688, e-post:karis@algonet.se
StaffanBoden, Ledamot, utb.ansv, Östra Tullgeten 5, 824 52 HUDIKS

VALL,tel 0650-185 06, e-post:&affan.boden@SdlOoLbudiksvall.se
Gunilla Hennander, Ledamot, Vattcngatan 10, 824 42 HUDIKSVALL,tel

0650-941 88, e-post: h-g.bennander@hudiksvall.mail.telia.com
Gösta Olsson, Ledamot, Sjömyra 2887, 820 60 DELSBO, tel 0653-120

51, e-post:gosta.oIsson@mbox310.swipnet.se
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Ordföranden har ordet

Välkommen tillbaks från en vann och skön sommar
till en höst full av aktiviteter för oss släktforskare!

I år firar vi 5-årsjubileum i DIS-MITT. Tiden går
fort.... Styrelsen har därför beslutat att arrangera en
liten mässa för våra medlemmar där vi kan visa andra
släktforskare vad vi forskar på. Detta är ett ypperligt
sätt att få kontakt med andra forskare och kanske få
lite uppslag på sätt att forska och sätt att presentera sin
forskning. Vi kommer också att ha andra aktiviteter
med föredrag, programvisning, surfning på Internet
osv. Se inbjudan!

Vi har tur som får vara i Mitthögskolans nya lokaler
i Sundsvall med vår mässa. Vi tackar Mitthögskolan
och vår medlem Anders Hast för denna möjlighet.
Passa på och titta på lokalerna när du är där.

Internet har ju blivit snart sagt "var mans egendom" i
datorkretsar. Det vittnar bl.a. vår enkät från hösten
1996 om. Allt fler har sina anor på sina hemsidor och
web-tidningen "Rötter" (Sveriges Släktforskarförbund)
länkar allt fler hemsidor för att underlätta sökandet ef
ter nya. MEN - tänk på en sak: Kvaliteten! Tag inte
uppgifterna du finner som självklart riktiga. Glöm inte
att uppge källan och gör gärna en kontroll i respektive
bok. Uppgifter du lägger in kommer förmodligen att
visas för andra. Kan du stå för dina uppgifter med rent
samvete? Ett annat sätt att kontrollera dina uppgifter är
att visa forskningen för andra forskare. Finns källhän
visningarna med är det lättare att argumentera för sin
sak. Tänk om man hade varit klok och angett källan
när man började registrera släkten! Det är ju synd att
behöva leta efter nålen i höstacken mer än en gång....

Jag önskar dig god läsning av detta nummer och häl
sar dig välkommen till höstmötet (mässan).

Robert Hammarstedt

Hänt sen sist

Lördagen den 15/2 medverkade föreningen vid ett
Öppet Hus hos Medelpadsarkiv i Kultunnagasinet,
Sundsvall. Robert Hammarstedt visade DISGEN 7 och
informerade om DIS-MITT och DIS.

Söndagen den 23/2 hade vi Årsmötet 1997. Se se
parat referat.

Onsdagen den 16/4 medverkade föreningen vid ett
Öppet Hus hos Sollefteå SFS i Hullsta Gård, Sol
lefteå. Bernth Lindfors och Robert Hammarstedt vi
sade DISGEN 7 och informerade om DIS-MITT och
DIS. Ca 35 personer deltog.

Lördagen den 26/4 medverkade DIS-MITT vid ett
Öppet Hus hos Nordanstigs Bygd och Släktband i
Jättendals skola. Arne Söderström visade DISGEN 7
och informerade om DIS-MITT och DIS.

Lördagen den 9/8 medverkade föreningen vid Klam
penborgsdagen i Njurunda. Lennart visade Klampen
borgsbasen på DISGEN och informerade om DIS
MITT och DIS.

Ny förening i Hälsingland

Den nya släktforskarföreningen Västra Hälsing
lands Forskarförening, med Ljusdals kommun som
verksamhetsområde, bildades vid ett möte i Ljusdal den
16 april.

Ordförande i den nya föreningen är Stig Forslund,
sekreterare Gertrud Söderin, kassör Ulla Carlstedt
samt övriga ledamöter Jerker Lundström och Albert
Färlin. Man har utsett DIS-MITT-medlemmen Gertrud
Söderin till DIS-MITT-ombud.

Närmare information kan erhållas av sekreteraren,
Gertrud Söderin, tel 0651-155 87, e-post: gertrud.
soederin@ljusdal.se. Föreningens adress är: clo Gert
rud Söderin, Box 58, 827 22 LmSDAL.

DIS-MITT hälsar den nya föreningen välkommen
och öuskar den lycka till med verksamheten.

Efterlysning

Jag har i min släktforskning hittat en intressant gren.
Min fannors monnors fannor Marrit Floreus var född
i Särna fY{) år 1753 och gift i Rogsta (X). Hennes far
var kronolänsman Petter Floreus 1716-1791. Hans far
var kyrkoherde Gabriel Floreus 1689-1747, vilken var
så omtyckt i bygden, att han fick sin gravplats under en
gjuten jämhäll mitt i Särna gamla kyrka.

I rakt nedstigande led hittar jag sedan kyrkoherdarna
Gudmund Floreus 1646-1713, Erik Valenius 1620
1680, Israel Dalekarlius och Andreas Gestricius. Va
lenius kallas tidigast Valensis eller Vålensis, senare
Valenius och under en stor del av sin tid som präst
Symbalinus. Barnen kallade sig för Sernander.

Det skulle vara roligt att komma i kontakt med någon
som forskar i dessa släkter.

Kariin Larsson
Mellanfjärden
82076 JÄTTENDAL
telofax: 0652-160 54
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Rapportfrån årsmötet

Söndagen den 23 februari hade DIS-MITT årsmöte i
den välfyllda Programsalen i Kulturmagasinet i Sunds
vall.

Föreningens ordförande Robert Hammarstedt hälsade
de 90-talet närvarande hjärtligt välkomna, redogjorde
kortfattat för dagens program samt öppnade mötet.

Till ordförande för mötet valdes Robert Hammar
stedt och till sekreterare Lennart Lindqvist. Till juste
rare för mötet och tillika rösträknare valdes Annika
Lindqvist och Jan Y:son Stiernspetz. Mötet fann att
mötet var behörigen utlyst och fastställde den föresla
gna föredragningslistan.

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av ord
föranden Robert Hammarstedt. Den ekonomiska berät
telsen föredrogs av kassören Göran Karis. I samband
med verksamhetsberättelsen kommenterade Nils Wide
kursverksamheten, som han ansåg för ringa. Ordföran
den hänvisade till att vi ej fått tillräckligt många intres
serade för att starta kurser under året, men att intresset
troligen kommer att öka i samband med att DISGEN
version 7 släpps. Det har vid något tillfälle också hänt
att en planerad kurs fått ställas in pga flera återbud
före starten.

Revisorernas berättelse föredrogs av Jan Lilliesköld
varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det
gångna verksamhetsåret.

Till ordförande på ett år omvaldes Robert Hammar
stedt. Till styrelseledamöter på två år omvaldes Göran
Karis, Lennart Lindqvist och Arne Söderström. Till
styrelsesuppleanter på ett år omvaldes Lars Bruman,
Bernt Persson och Erik Svanberg.

Till revisorer på ett år omvaldes Jan Lilliesköld och
Kurt Pettersson. Till revisorsuppleant på ett år omval
des Helen Mattsson. Till ledamöter i valberedningen på
ett år omvaldes Reine Björkman (sammankallande),
Birgitta Blomgren och Lena Lundin.

Inga motioner hade inkommit till årsmötet. Inga för
slag från styrelsen förelåg förutom vad som behandla
des under följande två punkter.

Budgeten för 1997 faststalldes enligt styrelsens för
slag. I samband härmed frågade Nils Wide om före
ningen också ger support till medlemmar med HOL
GER. På detta svarade ordföranden att föreningen är
till för alla släktforskare med dator, oavsett program.
Vi ger också HOLGER-support så gott vi kan. Ingen i
styrelsen är dock HOLGER-användare.

Årsavgiften för verksamhetsåret 1998 fastställdes till
oförändrat 50 kr.

Under punkten övriga frågor togs följande upp:
Kerstin Groop undrade om vi kommer att anordna
några kurser i t ex hur man använder BBS:en och i hur
man gör en släktbok. Föreningens utbildningsansvarige
Staffan Boden, som tar emot intresseanmälningar till

kurser, berättade att det kommit in ett lO-tal anmäl
ningar, men att de som anmält sig är utspridda över
hela distriktet, så det kan vara svårt att ordna någon
med tillräckligt antal. Eventuellt skulle man kunna
samordna kursverksamheten med de lokala släktfors
karföreningarna. Troligen kommer släppandet av DG7
att skapa ett behov av kurser i det programmet.

Stig Larsson undrade när det kommer att gå att an
vända Windows mot BBS:en utan problem med åäö.

Föreningens teknikansvarige Robert Hammarstedt sva
rade att det kommer att fungera när OS/2 blir installe
rat på BBS:en (pågår). Det finns också några termi
nalprogram för Windows som redan nu klarar åäö, t ex
"Telix for Windows" och "Trio Datacom" (medföljer
US Robotics modem).

Bernt Persson undrade om inte vi borde satsa på In
ternet i stället för BBS:en, bl a med tanke på att det
kan bli dyrare samtal än lokalsamtal för en del som
ringer BBS:en. Robert Hammarstedt svarade vi kom
mer att satsa på Internet, men att så länge de flesta inte
har Internet bör vi köra båda parallellt. Dessutom films
möjlighet att genom snabb nedladdning, för att sedan i
lugn och ro läsa off line, få ned samtalstiden.

Föreningens Sysop framförde att han tycker att de
flesta som är inne på BBS:en är dåliga på att lämna
ifrån sig något. Man söker information men lämnar ej
någon själv. Detta gäller också DISBYT-utdrag. Fö
reningens DISBYT-ombud Annika Lindqvist bekräfta
de det sistnämnda.

Robert Hammarstedt berättade att regionföreningar
na DIS-VÄST och DIS-AROS har egna hemsidor som
inte ligger ihop med DIS hemsida. DIS-MITT har ev
en chans att via Mitthögskolan på samma sätt kunna
ha en egen hemsida. Vi kommer att jobba vidare med
detta.

Mötesordföranden Robert Hammarstedt tackade alla
för visat intresse och avslutade mötet.

Efter fika i Cafe Skonerten visade och berättade
Thomas Hermelin från Genline i Duved om projektet
Kyrkböcker på Internet. Därefter demonstrerade
Bernth Lindfors DISGEN 7 för Windows. Arrangörer
var DIS-MITT och Medelpadsarkiv. Drygt 90 perso
ner deltog

DISGEN version 7

DG7 är ute i version 7b efter ett extra utskick på för
sommaren. Version 7c är ute för beta-test och kommer
att distribueras senare utan kostnad till alla som köpt
programmet. Denna version innehåller lite mer godbi
tar och kommer att visas på vår mässa. Denna version
skall klara av allt som DG6 kan och lite till. Som ni
förmodligen har sett saknas bland annat utskrift till fil i
DG7b. Detta och lite till kommer i DG7c.

Robert Hammarstedt
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Nya medlemmar
(sedan föregående nr)

Andersson Karin, tel 0650-610 22,
Mellanbyn 23,82491 HUDlKSVALL.

Backlund Sven, tel 060-310 01,
Abborrvägen 8, 86240 NJURUNDA.

Bellskog Maria, tel 060-930 15,
Tomming 1323, 860 40 lNDAL.

Blom Jörgen, tel 060-971 35,
Bjänne 3218,86025 KOVLAND.

Eklund Hilding, tel 060-313 92,
Lantbrukarevägen 3,86241 NJURUNDA.

Ekstrand Sten, tel 0270-107 32,
Norra Vägen 41,82637 SÖDERHAMN.

ElIertKerstin, tel 063-77 02 21,
Näcksta 1412, 830 23 HAcKÅS.

Forsström Hans, tel 0705-3122 72,
Box 63,841 21 ÄNGE.

Frej Lasse, tel 060-58 59 60,
Lastbåtsvägen 23,86532 ALNÖ.
Färlin Albert,
Lillbyringen 34,82041 FÄRILA.

Granqvist Börje,
Vegagatan 9 A, 722 23 VÄSTERÅS.

Grundström John, tel 08-710 22 79,
Falkbolmsgränd 15, 5 tr, 12746 SKÄRHOLMEN.

Hamlund Stig, tel 0620-208 71,
Ärebovägen Il, 882 50 LÄNGSELE.

Hansson Georg, tel 063-852 12,
Lillfjällvägen 4, 831 71 ÖSTERSUND.

Heden Olle, tel 060-51 30 08,
Affärsgatan 12 E, 862 31 KVlSSLEBY.

Heinonen Per, tel 060-10 05 84,
Klackvägen 3 E, 856 53 SUNDSVALL.

Holmen Lars, tel 026-19 22 35,
Långbackavägen 118, 80428 GÄVLE.

Holmstedt Bo, tel 060-12 67 70,
Västra Radiogatan 35,854 61 SUNDSVALL.

HörlingPer-Arne, tel 0620-14613,
Hallstagatan 8,88130 SOLLEFTEÄ.
Iderot Karl Arne, tel O19-1O31 10,
Sveaparken 18-20, 702 25 ÖREBRO.

Johansson Susanne,
Barongatan 14, 983 33 MALMBERGET.

Jonsson Bo,
Måbärsgatan 60, 932 37 URSVIKEN.

Kjellson Christina,
Lillhagsvägen, 12471 BANDHAGEN.
Olsson Tore, tel 060-61 0624,
Kubikenborgsgatan 17 E, 854 63 SUNDSVALL.

Sjöndin Thomas, tel 063-910 55,
Lillsjöhögen 1682, 831 91 ÖSTERSUND.

Spansk Carl Fredrik, tel 0270-138 87,
Gästrikevägen 11, 826 39 SÖDERHAMN.

Spång Margareta, tel 0650-210 05,
Berggatan 6, 825 32 IGGESUND.

Wahlström Inger, tel 060-53 73 65,
Kantarellvägen 72, 863 34 SUNDSBRUK.
Östensson Jan,
Ängermaniandsg. 10 A, 891 35 ÖRNSKÖLDSVlK.

Var snäll och meddela Ditt telefonnummer om det
saknas vid Ditt namn ovan! Detsamma gäller också
eventuella adressändringar. Ring kassören Göran
Karis, tel 060-61 86 88, eller e-posta (se styrelsen).

Medlemsavgiften

29 medlemmar har ännu inte betalat medlemsavgiften
för 1997 (50 kr).

Var snäll och meddela kassören Göran Karis, tel
060-61 86 88 eller per e-post (se styrelsen), om Du
ej önskar kvarstå som medlem!

Erbjudanden till föreningarna

DIS-MITT har ett gott samarbete med de lokala
släktforskarföreningarna i XYZ-området. Vi erbjuder
bl a föreningarna följande:
• Information av DIS-MITT hos föreningarna om

datorhjälp vid släktforskning, föreningarna DIS och
DIS-MITT, släktforskarprogrammet DISGEN för
DOS och/eller Windows samt om DIS-MITT BBS.
Kontakta ordföranden Robert Hammarstedt, tel
060-30228.

• Medverkan i DIS-MITT's medlemsblad DIS
MITT-Nytt med information om kommande pro
gram. För detta ändamål utser resp förening ett sk
DIS-MITT-ombud = kontaktperson med DIS
MITT-Nytt's redaktör Lennart Lindqvist. Kontakta
Lennart Lindqvist, tel 060-55 83 39 och meddela
ombudets namn och telefonnununer samt eventuell
e-post-adress.

• Medverkan på DIS MITT BBS med allmän infor
mation om den egna föreningen, kommande pro
gram, litteratur till salu, mm. Kontakta vår Sysop
Bernth Lindfors på tel 060-315 24 för närmare
upplysningar.

• Medverkan på DIS-MITT's hemsida på Internet
med allmän information om den egna föreningen<> ,

kommande program, litteratur till salu, mm. Kon
takta vår Webmaster Robert Hammarstedt på tel
060-30228 för närmare upplysningar.
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DIS-MITT 5 år - en tillbakablick

Föreningen DIS-MITT fyller 5 år den 15 november i
år. De kan kanske därrör vara på sin plats med en till
bakablick på föreningens verksamhet under åren som
gått

Förhistoria

Tankarna på en regional DIS-förening i våra trakter
kom upp bland medlemmarna i Midälva Genealogiska
Förenings datagrupp. Föreningen, som är en lokal
släktforskarrörening med Medelpad som verksamhets
område, startade under 1992 en datagrupp, som hann
med att ha 5 träffar och starta en studiecirkel innan
DIS-MITT bildades. Under dessa 5 träffar deltog föl
jande 25 pionjärer vid minst ett tillfälle:

Birger Andersson, Kerstin Andersson, Arne Bixo,
Birgitta Björklund, Johan Bliderud, P O Ekman, Gun
nar Englund, Gerda Godin, Bengt Hammarberg, Gun
Hammarberg, Robert Hammarstedt, Torkel Jonsson,
Göran Karis, Bernth Lindfors, Karl Lindgren, Lennart
Lindqvist, Lena Lundin, Viktor Magnusson, Helen
Mattsson, Rune Norberg, Annika Nyberg, Kurt Pet
tersson, Sten Smeds, Henrik Svedberg, Ove Westin.

Träff l - tisdagen den 18/2 1992 (20 deltagare) och
Träff2 - torsdagen den 12/3 1992 (18 deltagare)

Vid den första träffen fick deltagarna presentera sig
och berätta litet om ev utrustning och programvara och
om vad man önskade få ut av gruppens verksamhet.

Gruppens sammansättning var blandad. Där fanns
släktforskare som aldrig sysslat med datorer, dator
kunniga som aldrig släktforskat och släktforskare med
erfarenhet både av datorer och av släktforskarprogram.
Denna blandning såg gruppen som positiv, de som
hade erfarenhet kunde dela med sig till de mindre er
farna inom respektive område.

Ledare för gruppen var Berntli Lind/ors, som genom
sitt arbete var välbekant med datatekniken och dess
utom som släktforskare hade erfarenhet av program för
registrering och utskrift av släktforskningsdata.

Vid den första träffen gick Bernth igenom litet all
mänt om datateknik, olika slags hårdvara (utrustning)
samt något om mjukvara (program) som fanns för
släktforskare.

Beträffande hårdvaran så belystes de olika varianter
na mycket väl av Bernth tillsammans med gruppdelta
garna, både vad som fanns på marknaden och var pri
serna låg (just då - de ändrades fort, då som nu).

Någon rekommendation beträffande hårdvara var
svårt att ge. De flesta släktforskarprogram gick att
köra även på mycket enkla datorer. Men om man också
ville använda sin dator till något mer än att samla

släktdata på, borde man satsa på minst en IBM-kom
patibel s k 286:a (eller motsvarande Macintosh) med
utbyggbart intemminne och med hårddisk om minst 40
ME samt åtminstone monokrom skärm. En skrivare
borde man ha för att få utskrifter på papper, här räckte
en enkel nålmatrisskrivare bra.

Beträffande mjukvaran så användes mest de två hel
svenska programmen DISGEN och HOLGER. De
monstration av dessa på duk (via OH-skärm) gjordes
vid den andra träffen av Annika Nyberg resp Lennart
Lindqvist

Bernth berörde även en rad områden, där man i
gruppen tillsammans kunde hjälpa varandra, diskutera,
komma med lösningar, m m. Bland annat nämndes:

• Svårigheter vid användande av programmen
• Hur använda det samlade släktforskningsmateria-

let?

• Utvärdering av programmen
• Informationsutbyte

• Kvalitet

• Etik
• Datalagen
• Gruppen som påtryckarforum
Andra uppgifter för gruppen kunde vara att medver

ka i diverse angelägna registreringsprojekt (en hel del
finns fn).

En kortfattad sammanställning av de vanligaste
släktforskningsprogrammen ink! priser och var man
beställer dem delades ut vid träff 2. Intresserade kunde
erhålla den av Lennart vid nästa träff.

En enkät om deltagarnas ev användande av datorn i
släktforskningen delades ut vid bägge träffarna (betr ev
hårdvara, mjukvara och önskemål beträffande grup
pens verksamhet). En sammanställning sknlle komma
att göras senare.

Vid träffarna efterlyste några deltagare en studiecir
kel för att lära sig jobba med programmen.

Redan vid den första träffen bestämdes att man re
gelbundet sknlle ha en Data-spalt i föreningens med
lemstidning, MGF-nytt. Lennart Lindqvist, som var
den som sknlle redigera den, hoppades att åtskilliga
inom gruppen skulle komma med bidrag till densamma.

Träff3 «torsdagen del' 23/41992 (16 deltagare)

Vid träff 3 delade man upp sig i 3 grupper. De flesta
samlades) ett rum, där Bernth Lindfors undervisade i
DATALARA. I ett annat rum samlade Annika Nyberg
dem som var intresserade av DIS GEN och i ett tredje
väntade Lennart Lindqvist nästan förgäves på HOL
GER-intresserade. Det visade sig att de HOLGER-in
tresserade som var där, hade sökt sig in till Bernth för
att lära mer om data.
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Vid den gemensamma fikapausen informerade Bernth
om föreningen DIS. Tankar framfördes även om ett
eventuellt bildande aven lokal DIS-förening.

Lennart redogjorde något för de önskemål om data
gruppens verksamhet, som inkommit med hjälp av en
käten. Vanligaste önskemålet var att en studiecirkel i
DISGEN anordnades. Med anledning därav anordna
des sedan en studiecirkel i DISGEN under hösten
1992.

Lennart påminde om att alla som ännu inte gjort det
borde lämna in sitt enkätsvar till honom. Någon fonn
av statistik skulle sammanställas till träff nr 5 i sep
tember. Enkätblankett liksom en sammanställning av
de vanligaste släktforskningsprogrammen inklusive
priser och var man kunde beställa dem kunde erhållas
från Lennart.

Därpå diskuterades något om policy vid utbyte av
data mellan släktforskare samt om allmänna problem
som deltagarna hade.

Träff4 - torsdagen den 21/5 1992 (6 deltagare)

Vid träff 4 var man så få att gruppindelningen slopa
des. Istället gick man gemensamt igenom följande
punkter.

Deltagarna tipsade varandra om bra datalitteratur,
både för nybörjare och för mer avancerade.

Bildandet aven lokal DIS-förening diskuterades åter.
Benuti Lind/ors uppdrogs att kontakta DIS betr
lämpligt förfarande, stadgar, förteckning över DIS
medlenunar i distriktet, m m. Beslöts att ta upp frågan
vid nästa träff till hösten, då förhoppningsvis fler i
gruppen skulle vara församlade.

Arbetsnamnet bestämdes tills vidare till DIS-MITT.
Upptagningsområdet föreslogs, åtminstone till en bör
jan, vara XYZ-länen. Styrelsen föreslogs ha samma
storlek som MGF:s, dvs 5 st ordinarie ledamöter + 2 st
suppleanter. Datagruppens medlemmar uppmanades
att till nästa träff komma med förslag på medlemmar i
styrelsen.

Annika Nyberg redogjorde för projektet
"Familjeregister för Medelpad", ett projekt som i
korthet går ut på att mata in Helge Nybergs familjere
gister på data med hjälp av programmet DISGEN.

Varje församling i Medelpad har tilldelats en egen
flocknummerserie. Församlingarna kan därför matas in
av olika personer, helt oberoende av varandra. Genom
att församlingarna redan från början har olika
flocknummer kan de senare lättare länkas ihop i ett
gemensamt familjeregister.

Församlingarnas familjeregister slutar i regel omkr år
1800, men möjlighet finns att senare komplettera med
personer från t ex IS00-talet.

Flera personer arbetade redan med inmatning av
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vissa församlingar (Alnö, Galtström, Holm, Indal, Li
den, Ljustorp, Selånger, Svartvik, Torp), men ännu
flera kunde få hjälpa till. Den som var intresserad att
medverka med inmatning av "Sin" församling, uppma
nades att höra av sig till Annika Nyberg, tilldelning av
flocknummer och övriga instruktioner.

Vid Släktforskardagarna i Uppsala skulle de försam
lingar som då var är färdiga komma att visas upp i
MGF:s monter.

Thord Bylund föreslog vid Släktforskardagama i
Sundsvall 1989 att MGF skulle utarbeta en samman
ställning av SundsvalIs släkter. Detta borde i så fall
integreras med "Familjeregister för Medelpad" ovan.

Lena Lundin informerade om "Folkdatabas för
Medelpad", ett projekt som avsågs att drivas som ett
beredskapsarbete i samråd med bl a AFFAS. I denna
databas skulle många slags uppgifter om respektive
person läggas in, så att man genom att söka på person
kunde hitta allt som fanns dokumenterat om denne.

Det ryktades att en man i Hämösand höll på att ut
veckla ett nytt släktforskarprogram som förenade för
delama i både DISGEN och HOLGER. Man visste vid
det här tillfället inte hur pass långt projektet avancerat.

Lena meddelade att hon skulle beställa programmet
DISFOR från DIS i syfte att skapa en ny utgåva av
"Släktforskarförteckning för Medelpad".

Deltagarlistan för de fyra första träffarna distribue
rades tillsammans med medlemsbladet.

TräffS - onsdagen den 2/91992 (7 deltagare)

Vid träffen beslöts att en regional DIS-förening i vår
region av liknande modell som DIS-VÄST, DIS-ÖST
och DIS-SYD skulle startas.

Föreningens namn föreslogs bli DIS-MITT och verk
samhetsområdet, åtminstone till en början, XYZ-länen.

En interimsstyrelse valdes med Bemtb Lind/ors som
ordförande. Övriga ledamöter var Göran Karls, Anni
ka Lindqvist, Lennart Lindqvist och Lena Lundin.
Styrelsen fick i uppdrag att förbereda ett första före
ningsmöte under hösten 1992.

DIS-medlemmarna i XYZ-länen skulle brevledes
komma att få kallelse till mötet. Övriga intresserade
var också välkomna. En inbjudan till dessa gjordes i
Dataspalten i medlemsbladet.

Enkätresultatet

Den "Enkät beträffande användande av datom i
släktforskningen", som delades ut vid Datagruppens
träffar och även sändes ut med medlemsbladet under
våren 1992, besvarades av 30 personer och samman
ställdes av Lennart Lindqvist, som även distribuerade
sammanställningen till intresserade.
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Studiecirkeln "Släkten på data"

En studiecirkeln, där man lärde sig använda släkt
forskarprogrammet DISGEN, startades onsdagen den
23 september 1992 med 13 deltagare plus cirkelledarna
Bemtli Lindfors och Annika Lindqvist. Cirkeln gick
på ABF under 10 onsdagskvällar under hösten. Vid
cirkelns slut gjordes en enkät som sedan skickades till
DIS. Bland synpunkterna märktes önskemål om någon
form av fortsättning. Deltagarna skulle komma att
kontaktas om detta.

Välkammenl
Lennart Lindqvist"

Föreningens verksamhet under 5 år

Här följer en kortfattad sammanställning av verk
samheten fram till nu. Punkterna finns utförligare be
skrivna i äldre nunnner av DIS-J\1ITT-Nytt, som kan
beställas från redaktören för 10 kr per nunnner.

1993
Föreningen bildad

Följande notis kunde läsa i MGF-Nytt nr 1 1993:

Styrelsen ser ut så här fram till årsmötet den 28
februari 1993:

28 feb Årsmötet -93 i Sundsvall
• Bildbehandling med dator (Robert Hammarstedt)
• Sökning i DISBYT-basen (Annika Lindqvist)
• Sveriges Släktforskarförteckning (Lennart Lind

qvist)
• Familjeregister för Medelpad (Annika och Lennart

Lindqvist)
13-14 feb Forskarhelg i Sundsvall
• Info om DIS-MITT (Annika och Lennart Lindqvist)
24-25 apr DISGEN-klll's nr 1, steg 1, i Delsbo
• (Bernth Lindfors och Annika Lindqvist)
25 apr Folkdatabasen, träffi Sundsvall
• Medarrangör: Midälva Genealogiska Förening

(Maud Wedin och Lars Brölen)
31 mar Kursuppföljning i Sundsvall
• av DISGEN-kursen hösten 1992 (Bernth Lindfors)
13-15 ang Släkforskardagar -93 i Luleå
• Hos XYZ-föreningarna och hos DIS återfanns

några av våra medlemmar. DIS-MITT's nya infor
mationsblad fanns också på plats

25-26 sep DISGEN-klll's nr 1, steg 2, i Delsbo
• (Bernth Lindfors och Robert Hammarstedt)
28 sep Drop-in-rådgivning i Sundsvall
7okt-11nov DOS-klll's för nybörjare i Sundsvall
• 5 kvällar (Robert Hammarstedt och Bernth Lind

fors)
26 okt Drop-in-rådgivning i Sundsvall
11 nov-lO feb DISGEN-klll's för DOS-kwmiga

i Sundsvall
• Il kvällar (Bernth Lindfors och Robert Hammar

stedt)
20 nov Kursledarkurs. steg 1, i DISGEN

i Sundsvall
• (Bernth Lindfors)
21 nov Medlemsmöte i Sundsvall
• Forskningskvalitet och redovisning av forskningsre-

sultat (Bernth Lindfors)
• Family Search (John Birberg)
• Inscanning av bilder (Robert Hammarstedt)
• Stationer med DISGEN och DISBYT
30 nov Drop-in-rådgivning i Sundsvall

060-500134
0660-42109
0653-22028

060-31534
060-30228
060-118688
060-558339
060-558339
0653-12051
0650-70091

0660-18941
060-30509
063-20701

Suppleant
Suppleant
Suppleant

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Utbtldn.ansv
Irform.ansv.
Ledamot
Ledamot

Sammank.
Ledamot
Ledamot

Sundsvall ,
Örnsköldsvik
Bjuråker

Örnsköldsvik
Njurunda
Brunflo

Reine Björkman
Rune Norberg
Sven Schylberg

Valberedningen:

Bernth Lind/ors Njurunda
RobertHammarstedtNjurunda
Göran Karts Sundsvall
Annika Lindqvist Alnö
Lennart Lindqvist Alnö
Gösta Olsson Delsbo
Arne Söderström Njutånger

Lena Lundin
Lennart Näslund
Bernth Persson

"Vid ett möte den 15 november 1992 på KFUM i
Sundsvall bildades den nya regionalföreningen DIS
JvflTT. Föreningen som har XYZ-länen som sitt hu
vudsakliga verksamhetsområde är öppen för alla DIS
medlemmar.

Syftet med föreningen är att inom verksamhetsom
rådet bevaka moflighetema att utnyttja datorhjälp för
slåktforskning och sprida kunskap härom samt i öv
rigt stimulera datoranvändningvid släktforskning.

Detta betyder att föreningen på regionalplanet
kommer att avlastaföreningen DIS en del arbete och
föra ut verksamheten närmare DIS-medlemmarna.
Det bör också bli lättare för medlemmarna att i grupp
påverka DIS i olikafrågor.

Skriftlig kallelse till årsmötet kammer att gå ut till
alla DIS-medlemmar i XYZ-länen. Övriga intressera
de är naturligtvis också välkomna att närvara vid
mötet, som äger rum:

Såndagen den 28 februari 1993 kl 13.00 på
KFUM, Kyrkogatan 29 i Sundsvall (intill kyrkan
och astorsex editionen).
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1994 1995

29 jan Uppfräschningskurs i DISGEN
i Sundsvall

• (Bernth Lindfors och Robert Hammarstedt)
26 feb Årsmöte i Sundsvall
• Nationella Arkivdatabasen, NAD (Kenneth

Hänström)
• Lokalhistoriska BBS:en (Gunnnar Engmark)
• Stationer med DISBYT och olika släktforskarpro

gram
28feb
11 mar

Drop-in-rådgivning i Sundsvall
Kursledarkurs i DISGEN, steg 2
i Sundsvall

• (Bernth Lindfors)
25-26 mar Kurs i DISGEN, steg l, i Harmånger
• (Ame Söderström och Gösta Olsson)
28 mar Drop-in-rådgivning i Sundsvall
2 apr Kurs i DISGEN, steg 2, i Delsbo
• (Ame Söderström och Gösta Olsson)
25 apr Drop-in-rådgivning i Sundsvall
30 maj Drop-in-rådgivning i Sundsvall
9-11 jun Nordiskt Genealogiskt seminarium

i Östersund
• Arrangör: Jämtlands Läns SF. Medverkan.
29 jun Info om Släktforskning med dator

i Bergsjö
• Arrangör: Nordanstigs Bygd- och Släktband. Info

om DIS-MITT och datorn i släktforskningen (Ame
Söderström, Staffan Boden, Karin Larsson och Åke
Wiman)

17-19 aug Släktforskardagar -95 i Stockbohn
• Medverkan i DIS' monter med "Familjeregister för

Medelpad" och DIS-MITT's info-blad (Annika
Lindqvist)

2 okt Modemträffi Hudiksvall
• (Staffan Boden)
8 okt Medlemsmöte i Sundsvall
• Folkbokföringen och LAFF (Astrid Forsberg)
• DIS MITT BBS och sökningar i DISBYT via

BBS:en (Bernth Lindfors och Robert Hammarstedt)
17 okt Månadsträffi Örnsköldsvik
• Arrangör: Föreningen Hembygds- och Släktforskare

Nolaskogs. Medverkan med demo av DISGEN och
HOLGER samt bildhantering (Lennart Näslund)

21 okt Dataträff i Harmånger
• Arrangör: Nordanstigs Bygd- och Släktband. Med

verkan med info om DIS GEN, DIS-MITT och DIS
MITT BBS (Ame Söderström och Staffan Boden)

25 okt Modemträffi Hudiksvall

• (Staffan Boden)
28-29 okt Forskarträffi GällivareIMalmberget
• Info om datorns användning i släktforskningen och

om DIS MITT BBS (Bernth Lindfors)

22-23 jan DISGEN-kurs steg l i Delsbo
• (Gösta Olsson och Ame Söderström)
29 jan Info i Ö-vik om Datorhjälp i

släktforskningen, DIS och DIS-MITT
• Arrangör: Föreningen Hembygds- och Släktforskare

Nolaskogs (Bernth Lindfors)
22 feb Drop-in-rådgivning i Sundsvall
27 feb Årsmöte -94 i Sundsvall
• Info från DIS' årsmöte (Bernth Lindfors)
• Info om DISBYT (Annika Lindqvist)
• Demo av släktforskarprogrammet GENEALOG

(Kenneth Hänström)
• Stationer med DISBYT, GENEALOG, DISGEN

och HOLGER

• Uppgradering av programdisketter
29 mar Drop-in-rådgivning i Sundsvall
14 mar-11 majMormonkyrkans forskarcenter

i Sundsvall
• 5 studiebesök Medarrangör: Midälva Genealogiska

Förening (Ulla-Lena Larsson).
26 apr Drop-in-rådgivning i Sundsvall
16-17 apr DISGEN-kurs nr l, steg 3, i Delsbo
• (Annika Lindqvist)
7-8 maj DISGEN-kurs ur l, steg l, i

Söderhamn
• (Gösta Olsson och Ame Söderström)
7 aug Klampenborgsdagen i Njurunda
• Demo av släktforskning, info om DIS och DIS

MITT. Arrangör: K1ampenborgsföreningen (Lena
Lundin och Lennart Lindqvist)

27-28 aug Släktforskardagar -94 i Ö-vik
• Medverkan i DIS-montern, där också föreningens

logotyp och informationsblad syntes. Dessutom
återfanns våra medlemmar i flera av XYZ-före
ningarnas montrar.

29 sep Drop-in-rådgivning i Sundsvall
2 okt Medlemsmöte i Sundsvall
• Demo av DISGEN 6 (Bernth Lindfors)
• Datahantering av släktbilder (Robert Hammarstedt)
• Användning av modem mot DIS Family (Robert

Hammarstedt)
• Stationer med DISBYT, div släktforskarprogram

och uppgradering till DG6.
25 okt Drop-in-rådgivning i Sundsvall
29 okt Öppet Hus i Delsbo Forngård
• Demo av släktforskning (Gösta Olsson)
29 nov Drop-in-rådgivning i Sundsvall
3 dec Medlemsmöte i Östersund
• Arrangör: Jämtlands läns Släktforskarförening.

lnfo om DIS-MITT, demo av DISGEN 6, bildbe
handling och DIS FAMILY per modem. (Robert
Hammarstedt)
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25 okt Modemträffi Hudiksvall
• (Staffan Boden)
9 uov Informationsträff i Kramfors
• Arrangör: Ådalens Släktforskarförening (Bernth

Lindfors)
18 nov Öppet Hus i Hassela
• Arrangör: Nordanstigs Bygd- och Släktband. lnfo

om DISGEN, DIS-MITT och DIS MITT BBS
(Arne Söderström och Åke Wiman)

18-19 nov Öppet Hus i Delsbo
• Arrangörer: Delsbo hembygdsförening, Vuxensko

lan, Delsbo bibliotek, DIS-MITT, m fl. lnfo om
släktforskning, DISGEN, DIS-MITT, m m (Gösta
Olsson och Herman Jonsson)

1996

19 joo Informationsträffi Härnösand
• Arrangör: Härnösands Släktforskare. lnfo om DIS

MITT BBS (Bernth Lindfors)
17 feb Öppet Hus i Suudsvall

Arrangör Medelpadsarkiv
• DIS MITT BBS, DISGEN och DISBYT (Robert

Hammarstedt)
• "Familjeregister för Medelpad" och DISGEN

(Annika och Lennart Lindqvist).
25 feb Årsmöte i Suudsvall
• Aktuell information från DIS (Sture Bjelkåker)
• lnfo om och demo av DIS MITT BBS och Internet

(Robert Hammarstedt och Bernth Lindfors)
• Uppgradering av programdisketter
lOmar Modemträff för styrelsen i Hudiksvall
• (Robert Hammarstedt)
23 mar Modemträffi Suudsvall
• (Robert Hammarstedt)
24 apr Öppet Hus i Sollefteå
• Arrangör: Sollefteå SFF. lnfo om DIS-MITT samt

demo av DISGEN och DIS MITT BBS (Robert
Hammarstedt och Bernth Lindfors)

11 maj Forskardag j Sandö
• Arrangör: Ådalens SFF. Demo av DISGEN samt

info om DIS-MITT och DIS MITT BBS (Robert
Hammarstedt)

14 jul Fotoutställuiug i Stocka
• Info om DIS-MITT och demo av DISGEN vid ett

bord tillsammans med Nordanstigs Bygd och Släkt
band (Arne Söderström)

31 aug-l sep Släktforskardagar -96 i Växjö
• Demonstration av DISGEN 6 och skötsel av

"fadderhörna" i DIS' monter (Robert Hammarstedt)
6 okt Medlemsmöte i Suudsvall
• Demo av betaversionen av DISGEN 7 (Bernth

Lindfors)

Jl<O'

• Hur man gör en släktbok med hjälp av Word resp
Works (Robert Hammarstedt)

• Hur man gör en släktbok med hjälp av MS Pub
lisher (Staffan Boden)

• DISGEN 4.5 för Macintosh (Gunilla Hermander)
• DIS MITT BBS med DISBYT (Robert Hammar

stedt)
• Uppgradering av programdisketter, kopiering av

Works-mallar för registrering av kyrkböcker och
lämnande av DISBYT-utdrag

12-20 okt IT-vecka 42
• Sundsvall. Demo av DISGEN, DIS MITT BBS,

Internet och NAD på biblioteken i Ljustadalen och
Indal (Robert Hammarstedt) samt Stöde och
Kvissleby (Bernth Lindfors).

28 nov Forskarträffi Söderhamn
• Arrangör: Forskarföreningen Alir. lnfo om Hälsing

ebasen och DIS-MITT samt demo av DISGEN ver
7 (Staffan Boden och Arne Söderström)

30 nov-l dec Kulturmagasinets 10-årsjubileum
• lnfo om DIS-MITT och demo av DISGEN ver 6

resp 7 (Robert Hammarstedt, Annika Lindqvist och
Lennart Lindqvist)

12 dec Medlemsträff i Hudiksvall
• Demo av DISGEN 7 (Staffan Boden och Arne Sö

derström

1997

15 feb Öppet Hus i Suudsvall
• Demo hos Medelpadsarkiv av DISGEN 7 och info

om DIS-MITT och DIS (Robert Hammarstedt)
23 feb Årsmöte i Suudsvall

Medarrangör: Medelpadsarkiv
• Kyrkböcker på Internet (Thomas Hermelin, m fl)
• DISGEN 7 för Windows (Bernth Lindfors)
16 apr Öppet Hus i Sollefteå
• Demo av DISGEN 7 och info om DIS-MITT och

DIS (Bernth Lindfors och Robert Hammarstedt)
26 apr Öppet Hus i Jättendal
• Arrangör: Nordanstigs Bygd och Släktband. Demo

av DISGEN 7 och info om DIS-MITT och DIS
(Arne Söderström)

9 aug KJampenborgsdagen
• Arrangör: Klampenborgsföreningen. Demo av

Klampenborgsbasen på DISGEN och info om DIS·
MITT och DIS (Lennart Lindqvist)

Fortsättning se notisen "Höstens program"

Några milstolpar

• Våren 1995 utsågs de första DIS-MITT-ornbuden
hos släktforskarföreningar i distriktet.
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Göran Karis, Sundsvall

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften var för verksamhetsåren 1993 och
199430 kr, för 1995 och 1996 40 kr och för 1997 50
kr.

Annika Lindqvist, Alnö
Lennart Lindqvist, Alnö
Gösta Olsson, Delsbo
Arne Söderström, Njutånger
Ingmar Bergström, Östersund?
Annika Lindqvist, Alnö
Gösta Olsson, Delsbo
Lennart Lindqvist, Alnö
Staffan Boden, Hudiksvall
Gunilla Hermander, Hudiksvall

1993
Ledamot
1992
1992
1992
1992
1993
1993-1995
1993
1994
1995
1996
Suppleant
1992 Lena Lundin, Sundsvall
1992 Lennart Näslund, Örnsköldsvik
1992 Bernt Persson, Bjuråker
1993- Lars Bruman, Strömsund
1993 Lennart Lindqvist, Ainö
1993- Bernt Persson, Bjuråker
1994- Erik Svanberg, Strömsund
Utbildningsansvarig
1992 Annika Lindqvist, Alnö
1993-1995 Annika Lindqvist, Ainö
1996- Staffan Boden, Hudiksvall
Redaktör, informationsansvarig
1992 Lennart Lindqvist, Alnö
1993- Lennart Lindqvist, Alnö
Hedersledamot
1995- Bernth Lindfors, Njurunda
DISBYT-ombud
1993- Annika Lindqvist, Ainö
Revisor
1993- Jan Lilliesköld, Sundsvall
1993- Kurt Pettersson Sundsvall,
Revisorsuppleant
1993- Helen Mattsson, Njurunda
Valberedning, sammankallande
1992 Reine Björkman, Örnsköldsvik?
1993+1995- Reine Björkman, Örnsköldsvik?
1994 Birgitta Blomgren, Torsåker
Valberedning, ledamot
1992 Rune Norberg, Njurunda
1992 Sven Schylberg, Brunflo
1993 Monica Nilsson, Sundsvall
1993+1995- Birgitta Blomgren, Torsåker
1994 Edith Westman, Arnäsvall
1994- Lena Lundin, Sundsvall

Ordförande, teknikansvarig
1992 Bernth Lindfors, Njurunda
1993-1994 Bernth Lindfors, Njurunda
1995- Robert Hammarstedt, Njurunda
Vice ordförande
1993- Arne Söderström, Njutånger
Sekreterare,föreningsadress
1992 Robert Hammarstedt, Njurunda
1993-1994 Robert Hammarstedt, Njurunda
1995- Lennart Lindqvist, Ainö
I<assör,medlemsregjstrator
1992 Göran Karis, Sundsvall

Medlemsbladet

• Sommaren 1995 startade DIS MITT BBS. Sysop
sedan starten är Bernth Lindfors .

• Våren 1997 startade DIS-MITT's hemsida på In
ternet. Webmaster sedan starten är Robert Ham
marstedt.

• Våren 1997 utsågs också DIS-faddrar inom före
ningen och fadderverksamheten började organise
ras.

Funktionärer genom åren
(verksamhetsår anges, kursiverat = interimsstyrelsen)

Medlemsbladet DIS-MITT-Nytt har fr o m 1993
kommit ut med 2 nr/år. Detta är alltså det 10:e numret
- ett jubileum det också. Bladet sänds förutom till
medlemmarna också till släktforskarföreningar arkiv
kommunbibliotek, DIS' styrelsemedlemmar, sa~t DIS~
föreningarnas Sysops och Webmasters. Upplagan har
naturligtvis ökat i takt med medlemsantalet från 200,
ex av det första numret till nuvarande 600 ex.

Även framställningen har utvecklats. Till det första
numret skrevs spalter i Works 2.0 med teckensnittet
Courier 12. Dessa spalter skrevs ut på en nålmatris
skrivare för att sedan skäras och klistras till tryckorigi
nal. Originalet mångfaldigades sedan med en kopie
ringsmaskin, plockades och häftades till färdiga med
lemsblad.

Detta gick bra så länge upplagan var liten. Numera
skrivs och redigeras medlemsbladet med Word 6,0 med
teckensnittet Times New Roman Il (rubriker Arial 12
fet). Utskrift till färdigt tryckoriginal sker med laser
skrivare. Tryckning, plockning och häftning görs av ett
tryckeri.

Den ökade upplagan har också medfört rationalise
ringar vid distributionen. Tidigare skulle varje kuvert
förses med DIS-MITT-Iogotyp, stämpel "B-Före
ningsbrev" och frimärke. Dessa objekt trycks från och
med detta nummer på kuvertet. Det som fortfarande
görs manuellt är påklistring av adressetiketter och
iplockning av innehållet.

JlJl
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Framtiden

Leunart Lindqvist

Till och med juli 1997 har vi 371 medlemmar regist
rerade (vi får uppgifterna månadsvis från DIS).

Hur kommer vår fortsatta verksamhet att se ut? Da
tatekniken utvecklas hela tiden med en rasande fart.
Utrustning som vi för 5 år sedan betraktade som en
utopi är idag var mans egendom. Även vi datoranvän
dande släktforskare hänger med, bl a DISGEN utveck
las ju hela tiden, tack vare användarnas önskemål och
synplU1kter.

Även vår förenings verksamhet är ju ytterst beroende
av våra medlemmars önskemål. Styrelsens förhoppning
är därför att DU fortlöpande framför dina önskemål
beträffande verksamheten, antingen direkt till styrelsen
eller via våra faddrar.

Syftet med vår förening är ju att vi ska stötta varand
ra och dra nytta av varandras erfarenheter på såväl
släktforskningens som på datateknikens områden. Till
sammans kan vi då med tillförsikt gå in i 2000-talet.

22 tecken på att din partner är en data
nörd

@@@@@

l. Ögonen är vitt uppspärrade, globerna helt uttork
ade och du hör honom ihärdigt mwnla: "måste
hänga med i utvecklingen ... måste hänga med..."

2. Han börjar tilltala dig ..www.älskling.com".
3. Han tycker att du är hopplöst mossig som vägrar

betala räkningar via annat än det gamla hederliga
girot.

4. Han vill döpa om era tre barn till I, B och M.
5. Alla måltider intas vid datorn.
6. Han är övertygad om att er tonåring har fått cyber

akne.
7. Han plockar ner eller tejpar för er brevlåda med

motiveringen " ... till och med tidningarna kan vi
läsa på skärmen.

8. Han tror att sex är detsamma som att "logga in".
9. Halva hans lön går till inplastade tidningar med

tillhörande diskett. Resten lägger han på snabbare
modem, större skärm och mer minne på hårddis
ken.

10. Vid strömavbrott springer han planlöst omkring
som en koffeinpåverkad hamster.

Il. Han ler bara när han hör ord som "surfa", "web",
"alta vista", "java" och liknande.

12. Telia utnämner honom till "Månadens kund" för
fjärde gången i rad.

13. Han hänger idolplanscher av Bill Gates på väggar
na över er dubbelsäng.

14. Du kommer hem till ett hus fullt av Telia-montörer
som ska installera 15 nya telefonjack.

15. Han vägrar prata med dem i bekantskapskretsen
som inte har en e-postadress.

16. Hans musklickningsarm börjar likna Sylvester
Stallones.

17. Barnens godnattsagor - i den mån han har tid 
handlar uteslutande om cyberkungar och -drott
ningar som bor i virtuella världar.

18. Till sin födelsedag önskar han sig datorspel, da
torspeloch ännu fler datorspel.

19. Du tvingas jobba extra för att betala alla timmar
som han surfat på nätet.

20. Varje gång du frågar om något han inte vet, envi
sas han med att leta upp svaren på Internet, vilket
kan ta allt från fem minuter till tre timmar.

21. När han blir arg, avslutar han alla meningar med
"@pWlkt".

22. Han lägger ut bilder på familjen att beskådas av
hela världen på nätet. Ett par foton visar dig, just
på väg ut ur duschen.

000 var medlemsantalet
33 st

130"
162 "
243 "
354 "

Vid årsskiftet 000

92/93
93/94
94/95
95/96
96/97

Vid årsskiftet 92/93 hade följande 33 pionjärer blivit
medlemmar i DIS-MITT:

Gustaf AIstergren, Sundsvall - Reine Björkman,
Örnsköldsvik - Ragnhild Canebro, Valbo - Gunvor
Hallberg, Oxelösund - Robert Hannnarstedt, Nju
runda - Anders Hast, Sundsvall - Uno Hedin, Hede 
Anita HelIgren, Sundsvall - Helen Höglund, Nor
dingrå - Göran Karls, Sundsvall - Jan Lilliesköld,
Sundsbruk - Bernth Lindfors, Njurunda - Annika
Lindqvist, Alnö - Leunart Lindqvist, Alnö - Lena
Lundin, Sundsvall - Georg Lundqvist, Husum - Kåre
Lusth, Sundsvall - Helen Mattsson, Njurunda - Stig
Medin, Sundsvall - John Melin, Kovland - Rune
Norberg, Niurunda - Olof Nord, Stöde - Leunart
Näslund, Örnsköldsvik - Gösta Olsson, Delsbo 
Bernt Persson, Bjuråker - Kurt Pettersson, Sundsvall
- Sven Schylberg, Brunflo - Bengt Stridfeldt,
Korskrogen - Gertrud Söderin, Ljusdal - Arne Sö
derström. Njutånger - Per-Olof Söderström, Härnö
sand - Leunart Tyrberg, Örnsköldsvik - Folke Åsen,
Härnösand

Sedan dess har medIemsskaran bara växt:

Medlemsutvecklingen

Jl2
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Eri~s beslul alt inte uPBlradera sin version av
\vinaow, orsakade en hej del misstänksambet, hos

dem som upp, raderade.

BBS:er tör släktforskare

DIS Aros BBS (Västerås)
Sysop: BoineNunni, tel 021-41 73 44
BBS-anrop: 021-41 77 40

DIS Family BBS (Linköping)
Sysop: Bo Kleve, tel 013-14 09 81
BBS-anrop: 013-13 9473

DIS MITT BBS (Njurunda)
Sysop: Bernth Lindfors, tel 060-315 24
BBS-anrop: 060-31534

DIS Syd BBS (Staffanstorp)
Sysop: Jan Nilsson, tel 046-25 57 88
BBS-anrop: 046-2582 35

DIS West BBS (Torslanda)
Sysop: Kjell Weber, tel 031-56 34 77
BBS-anrop: 031-563131
GF BBS (Stockholm)
Sysop: Christer Jonsson
BBS-anrop: 08-530 43088

BBS:erna som börjar på "DIS" är öppna för alla DIS
medlemmar. På DIS MITT BBS finns dock areor som
enbart är öppna för DIS-MITT-medlemmar. En utför
lig handledning kallad "Modem och DIS Family" finns
i nr 35 av DISKULOGEN.

Jl3j

Tekniktips tör Windows 95

När du hittat uppgifter på Internet som du vill regist
rera i ditt släktforskarprogram, spara den intressanta
sidan som html-dokument på "skrivbordet". Är du i
MS Explorer, gå till "arkiv" och "spara som fil", välj
html-dokument och namnge filen. Normalt står
"skrivbordet" som förvald plats. Nu har du tillgång till
filen direkt från skrivbordet och du kan lätt starta den
utan att vara uppkopplad till Internet. Telefonlinjen får
vila ....Dubbelklicka på ikonen för filen och ditt web
läsarprogram startas automatiskt och öppnar filen.

Starta sedan ditt släktforskarprogram och klicka med
höger musknapp på en tom yta på den grå listen i
skärmens kant där "Start-knappen sitter och välj "sida
vid sida". Då kommer släktforskarprogrammet och det
sparade html-dokumentet att ligga bredvid varandra på
skärmen och du kan registrera i programmet det du lä
ser från dokumentet.

Har du ett riktigt Windows-baserat släktforskarpro
gram som t ex DISGEN v. 7 så kan du kopiera texten
från html-dokumentet och klistra in på lämpligt ställe i
DG7. Snabbknappar : kopiera = Ctrl C, klipp ur = Ctrl
X, klistra in = Ctrl V. Text som skall kopieras eller
klippas ur skall först markeras (dra med musens
vänstra knapp nedtryckt).

Motsvarande funktioner fungerar också i Win 3.1,
men man kan inte spara filen på skrivbordet utan man
sparar i ett vanligt bibliotek och det blir lite annan
teknik med fönsterhanteringen. Men det fungerar !

Robert Hammarstedt

Web-tips

DIS' motsvarighet i vårt grannland i öster (Finland)
heter "Datateknik för släktforskning rf' och de har lagt
ut ca 160 finska församlingars kyrkoböcker på Inter
net. Fler är att vänta. Man har valt att registrera alla
uppgifter i en databas där allt är sökbart. Man kan
göra sökningar i dop-, vigsel- och begravningsböcker i
förvalda församlingar. Det går att söka på flera för
samlingar samtidigt. Adressen till söksidan är :
http://www.genealogia.org/scripts/hiski .dll?se

Språket är svenska, så det är faktiskt mycket enkelt
att använda! Jag blev glatt överraskad över vad som
finns där. Rekommenderas att besöka om du söker
finska anor. Kanske din församling finns med? Jag
hittade föräldrar och 12 syskon till en person som jag
forskar kring. Inte dåligt!

Robert Hammarstedt
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Web-rutan

Vår BBS i Njurunda blir mindre och mindre besökt
trots en hel del administrativt arbete. Den mest frek
venta användningen står DISBYT-sökningarna för.
Meddelande-areorna har nästan insomnat. DIS arbetar
med att försöka få ut DISBYT på sin hemsida, och vid
det laget har nog våra BBS:er spelat ut sin roll.

Problemet med DISBYT är att databasen idag är på
ca 20 ME och förväntas bli ca 100 ME inom en snar
framtid. Detta skapar utrymmesproblem på värddatorn
som används för DIS' Internet-koppling. Jämför med
10 ME som Tele2 tillåter sina normala användare att
använda.

Robert Hammarstedt

Vår hemsida kommer att byta adress i höst. Exakt
adress är ännu osäker, men man skall kunna identifiera
hemsidans adress med DIS-MITT. När det blir byte
skall jag försöka länka nya adressen från den gamla
under en tid. Jag hoppas att vi kan få
http://www.dismitt.se. men det återstår att se.

I övrigt efterlyser jag lämpliga händelser att lägga in
i hemsidans kalender. Tipsa mig om intressanta kom
mande händelser i vårt distrikt så lägger jag in dessa i
kalendern.

Robert Hammarstedt

j)

Sveriges modernaste studieplats med
SuperNet

Över 10 000 studenter och drygt 1000 lärare knyts
sanunan med ett nytt modernt höghastighetsnät nu när
Mitthögskolan öppnat sitt nya Campus Åkroken den 5
september.

Det lokala ATM-nätverket ger Mitthögskolan möj
lighet att integrera tele- bild- och datakommunikation i
samma infrastruktur. Lösningen är dimensionerad för
att hantera stora informationsmängder, t ex multime
dia-applikationer.

Varje student kommer att erbjudas höghastighetsan
slutning mot Internet.

Mycket snabb hantering av stora informations
mängder behövs för att klara nya arbetsmetoder. Man
räknar t ex med en ökande decentralisering där förelä
sare, studenter och forskare ska kunna arbeta nära till
sammans, trots att de befinner sig på olika platser eller
t o m i olika världsdelar. Då krävs bland annat överfö
ring av rörlig bild och ljud i bägge riktningar utan för
dröjningar och störningar och det ställer höga krav på
datakommunikation.

ATM står för Asynchronous Transfer Mode och är
en metod att packa data mer effektivt i kablarna.

SuperNet till alla via Multimediakiosker

I september fick Sundsvalls-borna tillgång till
mycket avancerade Multimediakiosker - en typ av
självbetjäningsstationer med möjlighet att erbjuda
mycket intressanta tjänster.

Det helt nya med detta projekt är kombinationen av
alla kommunikationsmöjligheter. Inbyggt i kioskernas
datorer finns videokameror, smarta kortläsare, högta
lare och skrivare. Informationen till alla kioskerna
kommer att finnas centralt i Telias snabba bredbands
nät, SuperNet.

En viktig målgrupp för kioskerna är de studenter som
finns i staden, men alla andra som bor i området kan få
ta del av kioskernas möjligheter.

Studentstaden och Scenstaden Sundsvall, virtuell
bostadsförmedling för studentlägenheter, information
om Mitthögskolan, SundsvalIs Konsertförening, delar
av STOnIine, kommunal information, företagspresen
tationer och mycket annat finns i Multimediakioskerna.

I projektet ingår SundsvalIs kommun, Mitthögskolan,
CSN, Sundsvalls Tidning, Nordbanken, ICL och Telia.
lO-talet kiosker kommer att finnas på olika platser i
kommunen, bl a 2 st på Campus Åkroken.
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Några hemsidor på Internet

Ancestry Search:
http://www.ancestry.com/search/search.htm

Danska Demografiska Databasen: http://ddd.sa.dk/
Datateknik för släktforskning rf (Finland):

http://www.genealogia.org
Demografiska databaser (lista):

http://www.isv.uit.no/seksjon/rhd/nhdc/micro.htm
Dödsindex, USA: http://www.ancestry.com
Efterlysningar, USA: http://www.citynet.net
Everton's Genealogical Helper:

http://www.everton.com/
Finska kyrkböcker:

http://www.genealogia.org/scripts/hiski.dll?se
Geneal A: http://www.jip.se/ylan.htrnl
Genealogical Database Index:
http://www.gentree.com/gentree.html

Genealogiska Samfundet i Finland:
http://www.genealogia.org
Glimten Nättidning för Genealogi, Dataregister, mm:
http://www.reab.selglimten

Kungliga biblioteket: http://www.libris.kb.se
Lathund i konsten att kartlägga en person:

http://www.jmk.su.seldig/research/perskart.html
Liahonas hemsida: http://www-algonet.sel-liahona/
Mitthögskolan: http://www.mh.se
Norska adelsprojektet (1500-1700):

http://www.sn.no/disnorgeladel.htm
Norska arkiv, historielag, 111111:

http://www.sn.no/disnorgelgenress.htm
Registerregistret: http://www.genealogi.selregreg.htm
Royal Genealogies:

http://ftp.cac.psu.edu/-saw/royal/royalgen/htm/
Scandinavian Genealogy Pages:
http://www.algonet.sel--scandgen/ind.htm

SDHlLDS information på Internet (Mormonkyrkan):
http://130.244.7.117/-richard/sdh.html

Släktforskning i Sverige:
http://sd.datatorget.ecuc.goteborg.sel

SVAR's katalog:
http://www.svar.ra.selkatalog/shoindex.htm

Svenska SDHlLDS på Internet:
http://www.elfi.adbkans.se/-richard/sdlunail.html

Telefonkatalogen, USA: http://www.switchboard.com
Tim Doyles Home Page: http://www.doit.com/tdoylel
US Census Bureau: http://www.census.gov
Vad hände ett visst datum?: http://www.scopesys.com
World Gen Web: http://www.dsenter.com
Åkroken, Campus Sundsvall:

http://www.mh.selakroken/

Lennart Lindqvist
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Några medlemmars e-post-adresser

Björklund Birgitta, Sundsvall: bibj@hem.passagen.se
Boden Staffan, Hudiksvall:

staffan.boden@school.hudiksvall.se
Desen Jörgen, Bollstabruk:

jorgendesen.forsed@kramfors.mail.telia.com
Eriksson Leif, Alnö:

leif.eriksson@mbox337.swipnet.se
Groop Kerstin, Sundsvall: kerstin.groop@swipnet.se
Hammarstedt Robert, Njurunda: rha@vbbviak.vbb.se
Hast Anders, Sundsvall: anders.hast@kep.mh.se
Karis Göran, Sundsvall: karis@algonet.se
Lilliesköld Jan, Sundsvall: jan.w.lillieskold@telia.se
Lindfors Bemth, Njurunda:

bemth.lindfors@nb.postnet.se
Lindqvist Annika, Alnö:

annika.lindqvist@sundsvall.mail.telia.com
Lindqvist Lennart, Alnö:

lennart.lindqvist@sundsvall.mail.telia.com
Lundin Lena, Sundsvall: lelundin@hem1.passagen.se
Sahlin Tomas, Sundsvall:
tomas.sahlin@mep.sundsdefibrator.se

Westin Ove, Stöde:
ove.westin@sundsvall.mail.telia.com

Willen Ulf, Kramfors: ulf.willen@vpress.se

Du medlem, som har egen hemsida eller e-post-adress
som ej redan har publicerats i medlemsbladet, meddela
din(a) adress(er) till undertecknad så k0111111er du med
nästa gång.

Lennart Lindqvist
tel 060-55 83 39 eller
e-post: lennart.lindqvist@sundsvall.mail.telia.com



Ny släktbok

Ulla-Britt Wallgren:
Petrus Stenchins samlade ättlingar
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på Landsarkivet i Härnösand eller vid jubileumsmäs
san i Äkroken den 11 oktober.

IT-vecka 42 i Sundsvall

Med anledning av 350-årsminnet av Petrus Steuchius
tillträde som Härnösands Stifts förste Superintendent
publicerades under våren, efter fyra års idogt uppgifts
insamlande och bearbetning, denna trevliga släktbok,
som troligen är den mest omfattande i tryckt form pro
ducerad med DISGEN.

Efter upprop i släktforskartidningar hörde WO-talet
släktforskare av sig, många skickade färdiga släktut
redningar, bl a på datamedia. Efter detta växte Ulla
Britts databas från ca 4.000 Steuchius-ättlingar till
nära 14.000. Ett sådant lagarbete med kontakt mellan
släktforskare är nästan en nödvändighet vid släktsam
manställningar av den här storleken.

Boken, som tryckts i en upplaga om 500 ex, är på
nära 600 sidor och innehåller först och främst en
stamtavla omfattande 4.131 tabeller i tre spalter rela
tivt liten stil, innehållande ca 13.666 ättlingar plus in
gifta, ibland med föräldrar, totalt 20.735 personer.
Personuppgifterna har dock av utrymmesskäl måst be
gränsas och källhänvisningarna redovisas av samma
skäl centralt.

Rikligt med statistik visas med hjälp av diagram,
kartor och tabeller. Bland annat visas släktförgrening
arna i Sverige, Europa, Världen och USA. För tre av
de fern släktgrenarna är Västernorrland det län som har
det största antalet ättlingar och för ytterligare en gren
ligger länet på andra plats.

En förteckning över uppgiftslämnarna anger adres
serna men ej telefonnumren. Personregistret upptar så
väl ättlingar som ingifta med ev föräldrar. Förutom ett
sedvanligt ortregister finns ett sockenregister som även
anger länstillhörighet. Eftersom stamtavlan innehåller
ett stort antal präster och teologer, finns i ett särskilt
personregister för dessa.

Förutom DISGEN för Macintosh, har bl a använts
dataprogrammen Word, FileMakerPro, MacDraw, Ex
cel och Claris-Impact, Genom att Ulla-Britt är gift med
Arne Wallgren, som programmerat DISGEN för Mae
Intosh, har detta stora arbete även lett till en och annan
modifiering av programmet.

Arbetet, som enligt Ulla-Britt ej är heltäckande, vän
der sig i första hand till Steuehius-ättlingama, men
även andra kan ha intresse av det pga alla ingifta släk
ter. Och särskilt den som har sina rötter i Västernorr
lands län kan ha stor glädje av den här boken.

Boken kostar 225 kr + porto (30 kr vid 1 ex, 50 kr
vid 2 ex och 65 kr vid 3-9 ex) och kan beställas från
författaren: Ulla-Britt Wallgren, Skolvägen 29 a, 433
61 SÄVEDALEN, tel 031-26 87 30, e-post:
u.wallgren@oc.gu.se. Boken kan även köpas vid besök

Nu är det dags för IT-vecka 42 igen. För de äldsta
delarna av det som idag är IT-veckan blir det lu-års
jubileum. De flesta av veckans delar består av konfe
renser som är inriktade mot olika målgrupper. De är
bara öppna för deltagare som anmält sig i förväg. Men
det finns mycket mer än så. En lång rad föredrag och
andra aktiviteter är öppna för alla.

En tidning med namnet MlC har sänts ut till hushål
len i kommunen. Där berättas, bland mycket annat,
både om de mera slutna konferenserna och, på sid 21,
om det program som är öppet för allmänheten.

Bland annat blir det Datorhjälp i släktforskning
med Robert Hammarstedt söndagen den 19 oktober
från kl 14 i Ljustadalens bibliotek.

Rötter i Sverige

Riksarkivet har under året gett ut en liten användbar
skrift. Den heter "Rötter i Sverige. En vägledning för
släktforskning i svenska arkiv".

En engelsk utgåva finns också. Då heter den "Roots i
Sweden. The genealogists guide to the Swedish archi
ves".

Häftet kan beställas från SVAR och priset är 70 kr.
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Höstens program

Lör 4/10 k! 11.00-15.00 medverkar föreningen vid
Hndiksvalls Folkets Hus' lO-årsjubileum. Vi visar
släktforskning med DISGEN 7 och informerar om
DIS-MITT och DIS.

Helgen 4-5/10 medverkar föreningen vid ett Öppet
hus hos Gällivarebygdens Forskarförening. Vi infor
merar om DISGEN 7, DIS-MITT och DIS.

Lör 11/10 k! 11.00-17.00 (ev längre) firas DIS
MITT's 5-årsjubileum i Högskolans nya lokaler i
Åkroken Sundsvall. Det blir en datamässa för släkt
forskare med föredrag, skärmutställningar, dator-ar
betsstationer, mm. Mer om detta på första sidan.

Lör 18/10 k! 10.00-17.00 medverkar föreningen vid
en Anbytarträff hos Forskarforeningen Alir. Lokal:
Söderhamns bibliotek. Vi visar släktforskning med
DISGEN 7 och informerar om DIS-MITT och DIS.

Sön 19/10 från k! 14.00 medverkar föreningen i
Ljustadalens bibliotek under IT-vecka 42 med demon
stration av och information om Internet Dödskivan
NAD-skivan, Emigrantskivan, DISGEN 7, DIS-MlT'i
och DIS.

Våra faddrar kommer att kallas till en Fadderträff
någonstans i Sundsvalls-trakten i månadsskiftet okto
ber-november.

Lör-sön 8-9/11 har vi Veckoslutskurser i DISGEN
7 i Hudiksvall och Sundsvall. Anmälan senast fredag
den 31/1O till Staffan Boden (Hudiksvall), tel 0650
185 06, eller Robert Hammarstedt (Sundsvall), tel
060-30228.

Andra XYZ-föreningars program

Lör 4/10 k! 10.00-15.00 har Härnösands Slåktfors
kare en Anbytarträff i Kristinaskolan, Kristinagatan
2, Härnösand. Inbjudna föreningar är Hembygds- och
Släktforskare Nolaskogs, Jämtlands Läns Släktforskar
förening, Midälva Genealogiska Förening, Ramse
le/Junsele Släktforskarförening, Sollefteå Släktforsk
ningssällskap och Ådalens Släktforskarförening. Möj
lighet till lunch samt fm- och em-kaffe finns. Härnö
sands landsarkiv kommer att ha öppet för forskning
och kan dessutom visa anläggningen i sin helhet (k!
10.30 och 13.00). Anmälan göres via resp förening.
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Lör 4/10 k! 12.00 berättar antikvarie Olle Mattsson
om Jämtlands Länsmuseums projekt Minnesbanken,
ett projekt som i kommer att i hög grad underlätta
släkt- och hembygdsforskares letande efter anornas
miljö och levnadsvillkor. Arrangör: Jämtlands Läns
8.läkt!orskaljörening. Lokal: Pelarsalen, Gränsgatan 9,
Ostersund.

Lör 11/10, 25/10, 8/11, 22/11 och 6/12 k! 11.00
15.00 har Midälva Genealogiska Förening Rådgiv
ning/lnformation i Forskarhörnan vid Medelpadsarkiv

Lör 11/10 och 15/11 k! 11.00-15.00 har Hembygds
och Släktforskare Nolaskogs Rådgivning i Stadsbib
liotekets forskarhörna.

Lör 18/10 k! 10.00-17.00 har Forskarforeningen
Alir bjudit in alla släktforskarföreningar i Hälsingland
till Anbytarträff i Söderhamns bibliotek. Det blir
också demonstration av DISGEN och information om
DIS-MITT och DIS.

Lör 18/10 k! 11.00-14.00 på Länsbiblioteket i Öster
sund har SVAR Öppet hus för aktiva och blivande
släkt-och hembygdsforskare med skärmutställning, vi
deofi�m, råd och tips, mm. Jämtlands Läns Slåktfors
karforening och studieförbunden finns också på plats.

Tis 20/10 har Västra Hälsinglands Forskarforening
en träff på temat Gamla foton i Ljusdalsgården (intill
museet) i Ljusdal.

Lör 8/11 k! 12.00 berättar lantmätare Bengt-Eric
Gärdin om Lantmäteriets historia. Arrangör: Jämt
lands Läns Slåktforskarforening. Lokal: Pelarsalen,
Gränsgatan 9, Ostersund.

Lör 8/11 k! 13.00 anordnar Hembygds- och Slåki
forskare Nolaskogs och Örnsköldsviks Stadsbibliotek
föredraget Gamla ortnamn berättar med professor
Lars-Erik Edlund, Umeå som föreläsare. Lokal: Pinas
sen, hörsalen i Arken, Örnsköldsvik.

Lör 6/12 k! 12.00 har Jämtlands Läns Släktforskar
förening träffen Du berättar. Medlemmar berättar om
något ur sin forskning. Lokal: Pelarsalen, Gränsgatan
9, Ostersund

Mån 29/12 preliminär tid k! 13.00-17.00 har Hem
bygds- och Slåktforskare Nolaskogs Rådgivning i
Stadsbibliotekets forskarhörna (se kommunannons i
ÖA).
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DIS-MITT's 5-ÅRSJUBILEUM
Datamässa för släktforskare

Lördagen den 11 oktober klll.OO-l7.00 (ev längre)
I Mitthögskolans nya lokaler i AKROKEN
Byggnaden "Kornboden", Holmgatan 10, Sundsvall
Se kartan nedan!

Program:

11.00 - Mässan öppnar.
12.00 - Petrus Steuchius' samlade ättlingar.
Ulla-Britt Wallgren, Göteborg, berättar hur hon sam
manställde en släktbok med hjälp av bl a DISGEN
13.30 - Guidad tur
14.30 - Familjeregister för Borgsjö
Karl-Ingvar Ångström, Härnösand, berättar hur Borg
sjö brunna kyrkböcker rekonstruerats och sedan regist
rerats med hjälp av DISGEN
16.00 - Guidad tur
17.00 - Mässan stänger
(kan bli senare om vi har lust)

Under hela dagen:

• Skärmutställningar med medlemmars
forskning, an- o släkttavlor, m m

• Föreningar inom XYZ visar sin verksamhet
• Dator-arbetsstationer

med bl a
• Medlemmars egen släkt - Olika familjeregister 

Soldatregister - Andra större släktregister
• Sökning i DISBYT-basen
• DISGEN 7 - Bildhantering - Släktboksframställ

rung
• CD med: Mormonregistren - Emigranter - Sveriges

dödbok - NAD - GRD
• Surfa på Internet - Hur man gör hemsidor
• Fadderstöd för DISGEN på PC och MAC
• Information om och försäljning av medlemskap

och program: DIS, DIS-MITT och DISGEN
• Fika kan köpas i anläggningens restau

rang (öppen till kl 14)
Välkommen!

Hur hittar man till Akroken?

Med detta nummer får du broschyren "Välkommen till Campus Sundsvall", som i korta ordalag beskriver detta
projekt, som bättre låter sig ses än beskrivas. På bilden på mittuppslaget kandu se anläggningen och en del avom
givningarna och jämföra med ovanstående karta. Större parkeringsplatser finns vid de bägge röda broarna på bilden.
Det finns även en mindre parkering inne på gården (på bilden bortom högskolebyggnaderna).

Du kan också åka buss från Navet (vid busstationen) med ett av tre alternativ: a) Linje l mot Bergsåker,
avstigning Mitthögskolan, b) Linje 3 mot Granlo, avstigning Mitthögskolan, eller c) Linje 3 mot Granloholm,
avstigning Västhagen. Samtliga bussar går kvart i och kvart över från Navet och turen tar ca 4 min.
Vi håller till i byggnaden "Kornboden", som på bilden är skymd av den runda huvudbyggnaden.

IlS,
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Redaktör: Lennart Lindqvist, Lejdarvägen 13, 86532ALNÖ [i te! 060-55 83 39 - e-post: lennart.lindqvist@sundsvall.mail.telia.com

KALLELSE TILL ÅRSMÖTET 1998

Du inbjuds härmed till DIS-MITT's årsmöte
Lördagen den 28 februari kl 11.00

i Mitthögskolans nya lokaler i
AKROKEN

Kornboden, Ho1mgatan 10, Sundsvall
(Sannna ställe som 5-årsjubileet)

Program:

11.00 - Arsmötesförhandlingar
(Föredragningslista bifogas medlemsbladet)

Därefter:
Fika kan köpas i Åkrokens kafe

13.00 - DISGEN version 7.0c
med bildhantering och släktboksframställning

visas av Bernth Lindfors och Robert Hammarstedt

Försäljning av programpaket DG7 ink! medlemskap i DIS + DIS-MITT
Mottagning av DISBYT-utdrag (per diskett)

Kallelse till årsmötet 1998 1
Innehäll ...............................................•................ 1
Faddrar 2
DIS-MrIT-Nytt nr 1 1998 2
DIS-MrIT (funkticnilrer, nr nr) 2
Nu är det dags igcal 3
Hänt sensist 3
DIS-MrIT's å-årsjubileum 4
Nya medlemmar (sedan föregående nr) 5

INNEHALL Sida Erbjudanden till föreningarna 6
Forskermöda? 6
Gamla mått, mynt odr vikter 7
DISBYT 8
Landsarkivet minskaröppettiderna 8
DISGEN versica7.0c 9
Nyheter-på Medelpadsarkiv 9
Indiko - kyrkböcker på nätet 9
Webbrutan 10
BBS-lUtan .......................•..............................,.. 10
SliUctforskningpå Internet 10

Top 20 Signs ofNetAddiction lO
Några hemsidor på Internet Il
Några medlemmars e-post-adresser Il
BBS:erför släktforskare 11
Vårensprogram 12
Andra XY2-förcningars program 12
Har du skrivklåda? 12

Vårens program för DIS-MITT
och andra föreningar inom XYZ-området

se sista sidan!
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Faddrar

Här töljer en lista över föreningens DIS-faddrar. Till
dem kan dn vända dig om dn behöver råd eller hjälp.

Asp Tore, Timotejvägen 15, 81162 SANDVIKEN, tel
026-25 10 41, e-post: tore.asp@mailbox.swipnet.se

Bixo Arne, Tunforsgatan 5, 840 12 FRÄNSTA, tel 0691
305 02, e-post: arne.bixo@mailbox.swipnet.se

Desen Jörgen, Forsed 2109, 873 91 BOLLSTABRUK, tel
0612-243 30, e-post: jorgendesen.forsed@kramfors.mail.
telia.com

Engberg Tony, Brändströmsgatan 3 A, 19h 16, 803 24
GÄVLE, tel 0708-13 32 71, e-post: walo@hem.passagen.
se

HedströmBenny, Solstigen 7, 915 34 ÅNÄSET, tel 090-14
01 87, e-post: beyhen95@student.umu.se

Hermander Gunilla, Vattengatan 10, 82442 HlJDIKS
VALL, tel 0650-941 88, e-post: h-g.hermander
@hudiksvall.mail.telia.com (MAe-fadder)

Lindqvist Annika, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel 060
55 83 39, e-post: annika.lindqvist@sundsvall.mail.telia.
com

Lövgren Siv, Bergavägen 6, 828 30 EDSBYN, tel 0271
23453, siv.lovgren@ebox.tninet.se

Näslund Lennart, Nordanås 1071, 891 92 ÖRNSKÖLDS
VIK, tel 0660-37 21 09, e-post: lennart naslund@notes.
sema.se

Schylberg Sven, Grytan 2450, 834 98 BRUNFLO, tel 063
20701, e-post: shsgssg@algonet.se

Svanberg Erik, Södra Öhn 9013, 833 94 STRÖMSUND,
tel 0670-520 22, e-post: erik.svanberg@fco.mh.se

Söderström Arne, Kyrkbyn 198, 825 93 NJUTÅNGER, tel
0650-700 91, e-post: arnesm@algonet.se

Westin Ove, PI 5130, 860 13 STÖDE, tel 0691-109 78, e
post: ove.westin@sundsvall.mail.telia.com

DIS-MITT-Nytt nr 1 1998
Upplaga 600 ex

DIS-MITT-Nytt sänds till alla våra medlemmar samt
till släktforskarföreningar, arkiv och konununbibliotek
i XYZ-Iänen.

Äldre nununer av DIS-MlTT-NYTT kan beställas
för 10 kr per nr. Sätt in beloppet på foreningens post
giro och ange vilket/vilka nununer som önskas av num
ren 1-2/93, 1-2/94, 1-2/95, 1-2/96 resp 1-2/97.

Synpunkter på och bidrag till medlemsbladet motta
ges tacksamt av redaktören, dvs Lennart Lindqvist,
Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel 060-55 83 39, e
post: lennart.Iindqvist@sundsvall.maiI.telia. com

Manusstopp för nästa nr är l augusti 1998 m

Styrelseledamöter:
Robert Hammarstedt, Ordförande, teknikansverig, Guldvågen l, 862 40

NJURUNDA,tel 060-302 28, e-post:robert.hanntlllI'&.edt@SWcco.sc
Amc Södersröm, Vice ordförande, fadderensvarig, Kyrkbyn 198, 825 93

NJUfÅNGER, tel 0650-700 91, e-post:amesm@algonct..se
LennartLindqvist, Sekreterare, redaktör. Lejdarvägen 13, 865 32 ALNO,

tel 060-55 83 39, c-post:lennarlIindqvist@sundsv311.mail.telia.com
Göran Karis, K:.JSSÖf, medlemsrcgisrator, Granitvägen 6, 853 57 SUNDS

VAlL, tel 060-61 8688, e-post: karis@algOllct.se
Staffan Boden, Ledamot, utb.ansv, Östra Tullgatan 5, 82452 HUDIKS

VALL,tel 0650-185 06, c-post:stalfan.boden@school.hucliksv311.,;e
Gunilla Hcrmander, Ledamot, Vattengatan 10, 824 42 HUDIKSVALL, tel

0650-941 88, e-post: h-g.hennander@mdiksv311.mail.telia.com
Gösta Olsson, Ledamot,Sjömyra 2887,82060 DELSBO, tel 0653-120

51, e-post: gosta.OlssOll@lmbox3l0.swipnet.se

Styrelsesuppleanter:
Lars Bnunan, Suppleant, Box 158, 833 22 STRÖMSUND, tel 0670-107

77, e-post:bruman@algonet.,;e
Bemt Perssee. Suppleant, Svågavägen 23, 820 62 BJURÅKER, tel 0653

22028.
Erik Svanberg, Suppleant, PI 9013, Södra Öhn, 833 30 SIROMSUND, tel

0670-520 22. e-post:eriksvanberg@fco.mh.,;e

Hedersledamot:
Bemth Lindfors, Hedersledamot, BBS-Sysop, Forellvägen 12, 862 40

NJURUNDA, tel 060-315 24, e-post:bemth.Iindfors@nb.poslnet.,e

Valberedning:
Reine Björkman, Sammankallande, Angennanlandsg 10 G, 89135 ORN

SKÖWSVlK,teI0660-18941
Birgitta Blomgrm, Ledamot,Björkvägen 17, 810 10TORSAKER. tel

0290-40159.
Lena Lundin, Ledamot, Kelmervägen l, 857 30 SUNDSVALL, tel 060-50

01 34, e-post: leltmdin@heml.passagen.se

DISBYT-ombud:
Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNO, tel 060-55 83 39. e

post: mmika.lindqvist@sundsvall.mail.telia.com

DIS-:MITT-ombud:
DellenbygdensSFF: Gösta Olsson, Sjömyra 2887,82060 DELSBO, tcl

0653-12051, e-post:Se Styrelseledamöter.
Hembygds-och SFNolaskogs:Lennart Näslund, Nordenäs 1071, 891 92

ÖRNSK.VIK, tel 0660-37 21 09, e-post: lennart.nasltmd@notes.sema.se
HudiksvallsbygdensSFF: Åke Wiman, Sylta Il, 824 94 HUDIKSVALL,

tel 0650-431 88, e-post: nke.wiman@hudiksvall.maiLtelia.com
Jämtlands läns SFF: Georg Hansson, Lillfjällvägea 4, 831 71 ÖSTER

SUND, tel 063-852 12, e-post: g.hm:lSa@mb0x300.swipnct.se
Midiilva GF: AnnikaLindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNO, tel 060

5583 39, c-post:SeDlSBYT-omhud.
NordanstigsBygd och Släktband: Lage Bergvik, Vändbrovägen 8, 820 78

HASSElA, tel 0652-40000.
Sollefteå SFS: Jörgen Desin, Forsed 2109,87391 BOLLSIABRUK, tel

0612-24330, e-post: jorgendesen.forsed@knllnfors.mail.telia.com
VästraHäsingkmds FF: Gcrtrud Söderln, Box 58, 82722 UUSDAL, tel

0651-15587, e-post:gcrtrudsoederinrgjljusdel.se
Ådalens SFF: Curt Sundqvist, Box 88, 870 32 ULIANGER, tcl 0613-130

00. c-post:h.k.ship@kramforsmail.telia.com

Föreningsadresser:
FöreningenDJS-MIIT, c/o Lennart Lindqvist, Lejdarvägen 13,86532

ALNO. -Postgiro: 620 19 15-3 - Org.nr 889201-9814, e-post:Se ovan.
DJS-MIIT's hemstäa. c/o Robert Hammarstedt, Guldvågen l, 862 40

NJURUNDA, tel 060-302 28, e-post: Se ovan.
DJSMrrrBBS,clo Bemth Lindfors, Forellvägen 12, 862 40 NJURUNDA

anrop 060-315 34 (modem)-28 800 bp, 8NI - e-post:Se ovan.
DJS-Mrrr-Nyn. clo Lamart Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNO c

post: Se ovan.
FöreningenDJS, Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING, tel 013-14 90

43, Telefax 013-14 90 91, Postgiro: 14033-5, e-post:dis@dis.,;e
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Nu är det dags igen!

Årsmötet 1998 blir vårt 6:e årsmöte. Jag tycker inte
det var länge sedan vi startade föreningen, men vi fi
rade 5-årsjubileum i höstas. År det fler än jag som
misstänker att tiden går fortare? Kanske det är så att
Albert Einsteins teorier om det krökta rummet i själva
verket innebär att tiden går fortare? Nog om djuplo
dande tankar.

Vi har en början av ett nytt år med massor av aktivi
teter framför oss. Årsmötet kommer att vara i samma
sal på Mitthögskolan där Ulla-Britt Wallgren m fl höll
föredrag på vårt 5-årsjubileum i höstas. Många ser
fram mot DG7-kurs. Många kurser är planerade, se
kommande aktiviteter på annan plats i vårt blad. Öns
kemål har framförts om kurs i bildbehandling, släkt
boksframställningoch hemsidor för Internet. Jag tycker
detta låter spännande och vi får återkomma med tid för
kurs. Hör av dig till Staffan Boden (vår utbildnings
ansvarige) om du vill gå kurs. Vi forsöker ordna kurs
där det finns intresse. Vi har ett uppdämt behov i
Sundsvall med omnejd och det kommer troligen att bli
fler än en kurs i DG7 i vår. Det blir också flera kurser
i Hälsingland.

Jag vill påminna om DISBYT. Lämna bidrag till vårt
DISBYT-ombud Annika Lindqvist så får du sökträff
på andra forskare som forskar med det du håller på
med. Sedan läggs dina uppgifter in i databasen och
andra släktforskare kan få träff på dig. Sen är det upp
till er att ta kontakt för att eventuellt byta anor. Tänk
vilken möjlighet att få kontakt med andra forskare! Se
vidare om DISBYT i medlemsbladet.

Nu har vi bytt adress till vår hemsida! www.dis
mitt.y.se är numera adressen. Jag hoppas att vi kan ut
veckla hemsidan för efterlysningar, meddelanden och
annan service for medlemmarna som finns ute på
"nätet".

Vi syns och hörs på årsmötet !

Robert

Hänt sen sist

Lördagen den 20 september medverkade DIS-MITT
vid ett Öppet Hus hos Västra Hälsinglands Forskar
förening i Ljusdal. Gösta Olsson visade släktforskning
på dator med DISGEN 7 och informerade om DIS
MITT och DIS.

Lördagen den 4 oktober medverkade DIS-MITT vid
Hudiksvalls Folkets Hus' 10-årsjubileum. Staffan
Boden och Arne Söderström visade släktforskning på
dator med DISGEN 7 och informerade om DIS-MITT
och DIS.

Lördagen den Il oktober firade vi DIS-MITT's 5
årsjubileum i Mitthögskolans nya lokaler i Åkroken
med en Datamässa for släktforskare med föredrag,
skärmutställningar, datorarbetsstationer och guidade
turer (se separat notis).

Lördagen den 18 oktober medverkadeDIS-MITT vid
ett Anbytarträff hos Forskarforeningen Alir. Lokal:
Söderhamns bibliotek. Arne Söderström, Gunilla Her
mander och Staffan Boden visade släktforskning på da
tor med DISGEN 7 för PC och DISGEN 4 för MAC
samt informerade om DIS-MITT och DIS.

Lördagen den 18 oktober medverkade DIS-MITT vid
ett Öppet Hus hos Gällivarebygdens FF. Bernth Lind
fors representerade Sveriges Släktforskarförbund samt
visade släktforskning på dator med DISGEN 7 och in
formerade om DIS-MITT och DIS.

Söndagen den 19 oktober medverkade DIS-MITT
under IT-vecka 42 i Ljustadalens bibliotek. Robert
Hanunarstedt demonstrerade och informerade om In
ternet, Dödskivan, NAD-skivan, Emigrantskivan,
DISGEN 7, DIS-MITT och DIS.

Lördagen den 25 oktober hade vi en Fadderträff i
VBB-VIAK's lokaler. Endast 4 faddrar samt Robert
Hammarstedt och Staffan Boden deltog. Det ringa an
talet beroddetroligen på att kallelsen kom mycket sent.

Lördag-Söndag den 8-9 november hade vi en Vecko
slutskurs i DG7 i Kvissleby med 8 deltagare, som an
vände egen dator. Kursledare var Bernth Lindfors och
Robert Hammarstedt.

Söndagen den 16 november deltog Lennart Lindqvist
i DIS' redaktörskonferens i samband med DIS' års
möte.

Lördagen den 22 november medverkade DIS-MITT
vid ett Öppet hus hos Nordanstigs Bygd och Släkt
band i Jättendal. Staffan Boden visade DG7 och släkt
boksframställning.

Lördag-Söndag den 29-30 november hade vi Vecko
slutskurs i DG7 på Läroverket i Hudiksvall med 9 del
tagare. Kursledare var Arne Söderström och Staffan
Boden.

Lördagen den 24 januari kl 10.00 medverkade DIS
MITT vid ett Öppet hus i Kramfors bibliotek. Bernth
Lindfors och Robert Hammarstedt visade DG7. Arran
görer: Ådalens Släktforskaljörening och Kramfors
bibliotek.
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DIS-MITT's 5-årsjubileum

Lördagen den Il oktober firade roreningen sitt 5-års
jubileum med en datamässa för släktforskare med upp
skattningsvis ett par hundra deltagarelbesökare. Vi höll
till i Mitthögskolans nya lokaler i Campus Åkroken i
Sundsvall.

Utställama var utspridda i att antal rum belägna runt
den stora ljusgården i byggnaden Kornboden, som lik
som övriga lokaler i Campus Åkroken är ett intressant
exempel på arkitektonisk skaparglädje. Där var med
lemmar som visade egna forskningsresultat i fonn av
skärmutställningar eller på dator. Andra visade större
registreringsprojekt som familjeregister, soldatregister
eller andra större släktregister, givetvis på dator. DIS
BYT-basen fanns med för direkt sökning och DIS
BYT-utdrag togs emot. Midälva Genealogiska Före
ning hade en stor utställningsskärm centralt placerad i
ljusgården.

Beta-versionen av släktforskarprogrammet DISGEN
7.0c fanns med och demonstrerades liksom bildhante
ring. CD-skivor med Emigranter, Sveriges dödbok,
NAD och GRD fanns på plats. Vidare demonstrerades
hur man gör sin egen hemsida på Ioternet. Vi hade
också möjlighet att surfa på nätet via högskolans Su
perNet. Några DIS-faddrar för PC och MAC fanns på
plats för att hjälpa de medlemmar som behövde råd el
ler hjälp. Information gavs om föreningarna DIS
MITT och DIS och paket med medlemskap och DIS
GEN 7 kunde köpas.

Två intressanta föredrag hölls i den närbelägna SCA
salen. Det rorsta av Ulla-Britt Wallgren från Göteborg,
som på ett lättsamt sätt ingående beskrev hur hon, med
hjälp av DISGEN ror MAC, sammanställt en släktbok
med Petrus Steuchius samlade ättlingar. Boken, som
tryckts i en upplaga om 500 ex, är på nära 600 sidor
och innehåller bl a en stamtavla med 20.735 personer
ink! ingifta. Rikligt med statistik och register ingår. För
tre av de fem släktgrenarna är Västernorrland det län
som har det största antalet ättlingar och för ytterligare
en gren ligger länet på andra plats. Den som har sina
rötter i Västernorrland kan alltså ha glädje av den här
boken. En utförligare artikel om projektet kan läsas i
DIS-MITT-Nytt nr 2/97 och kan också beställas från
undertecknad. Boken kostar 225 kr och kan köpas för
avhämtning hos Annika Lindqvist, Alnö, tel 060-55 83
39, eller på Landsarkivet i Härnösand. Du kan också
beställa den från Ulla-Britt Wallgren, tel 031-26 87
30, men då tillkommer porto.

Det andra föredraget hölls av Karl-Iogvar Ångström
från Lantmäteriet i Härnösand, som berättade om hur
Borgsjö brunna kyrkböcker rekonstruerats och sedan
registrerats med hjälp av DISGEN. Den 2 mars 1844

brann Borgsjö prästgård, varvid kyrkböckerna brann
upp. Rekonstruktionen omfattar tiden fram till omkr
1850. Projektet påbörjades tillsammans med Karl-Iog
vars vän, numera bortgångne Jan Abramsson i Borgsjö
och har sedan fortsatts av Karl-Iogvar. I början gjordes
manuella FVD-register. Därpå gjordes gårdsregister,
som endast innehöll bönder, med hjälp av en ordbe
handlare. Till sist har man gjort ett familjeregister, som
innehåller ca 6000 personer, med hjälp av DISGEN.
Karl-Iogvar redogjorde sedan utförligt för vilka ersätt
ningskällor man använt för att göra dessa register. En
rekonstruktion kan väl aldrig sägas bli färdig, men den
här har nu kommit till ett stadium då man kan bölja
dela med sig av resultatet. Du kan mot en gåva till
Borgsjö hembygdsförening beställa utskrifter från
Karl-Iogvar, tel 0611-203 41. På sikt är det tänkt att
Borgsjö familjeregister skall kopplas ihop med Famil
jeregister för Medelpad, som ju omfattar de flesta av
de andra socknarna.

Karl-Iogvar övergick sedan till att berätta om kartor
som är lagda på data. Röda, blå och gröna kartan finns
redan och gula kartan håller man på med. Info om
detta projekt kan fås på Ioternet på adressen
http://www.lm.se

Vår medlem Anders Hast, som också ordnat så vi
kunde disponera de fina lokalerna, ledde guidade turer
för dem som ville se de intressanta byggnaderna.

Datamässan var ett välbesökt arrangemang och de
flesta verkade nöjda, även om vi kanske borde ha sat
sat på något flera guider som kunnat visa folk runt i de
relativt utspridda lokalerna. Vi får väl bättra oss till
lö-årsjubileetl

JAG HAR JUST AV5LtITAT T,5TE~ AV MDSKXRME~, TA.aIlT
llORDET, PROCfSSORN OCH SKRIVAREN MEN JAG ANVÄNDE .\lIC AV
EN EXPEItT FoR ATT TESTA MU5fiN.
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Nya medlemmar
(sedan föregående nr)

Andersson Krister, tel 0243-23 21 50,
Solrosgatan 16, 784 65 BORLÄNGE.

Aronsson Yngve,
Storbyn 24, 824 91 HUDIKSVALL.

Arthursson Ulrica, tel 0660-705 58,
Sagavägen 1340, 89440 ÖVERHÖRNÄS.

Asker Äke Lennart, tel 063-12 53 22,
Framgången 2,83161 ÖSTERSUND.

BackiundInger, tel 060-101414,
Bäckebovägen 24 A, 856 53 SUNDSVALL.

Berggren Lars Erik, tel 0227-126 93,
Gersillagatan 21, 736 30 KUNGS ÖR.

Berggren Ulrika, tel 0650-151 58,
Hövdingegatan 13 B, 824 43 HUDIKSVALL.

Brendt Agneta tel 0650-252 66,
Kolmovögen 29, 824 92 HUDIKSVALL.

Dittmer Gösta, tel 08-600 22 22,
Klarälvsvägen 22, 12844 BAGARMOSSEN.

VI HADE ALDRIG
TRAFFATS OM
DET INTE VARIT
FOR INTERNET \

I"""--_...J

EkiöfBritt, tel 019-56 06 75,
Fridhemsgatan 6, 692 31 KUMLA.

Eriksson Margareta, tel 0651-71 1988,
Lasarettsgatan 10, 827 35 LJUSDAL.

Flink Lilian, tel 0651-132 33,
Ramsjövägen 9, 82730 LJUSDAL.

Fröjd Mats, tel 0278-195 63,
Hagvägen 7,82141 BOLLNÄS.
Grunder Christer,
Vindstigen 3, 163 53 SPÄNGA.

Grönstedt Ulla, tel 0651-138 08,
Björnbäcken 21, 827 94 LJUSDAL.

Haifvarsson Hjalmar, tel 060-61 9244,
Vikingavägen 15, 857 41 SUNDSVALL.

Hellström Björn, tel 070-836 12 36,
Flystaslingan 6, 163 46 SPÄNGA.

Hillgren Birgitta, tel 08-754 28 10,
Länsmansvägen 81,19270 SOLLENTUNA.

Hultgren Göran, tel 060-313 01,
Säterbodsvägen 4,86241 NJURUNDA.

Hällström Pär, tel 0660-172 22,
Hantverkaregatan 23, 891 34 ÖRNSKÖLDSVIK.

5

Johansson Eric, tel 060-51 3488,
Brogatan 3 B, 862 31 KVISSLEBY.

Kar!strand Catharina,
Car! Forsellsvägen Il, 830 44 NÄLDEN.

Lidbom Östen, tel 060-61 02 15,
Ankarvägen Il, 856 53 SUNDSVALL.

Löf Agneta, tel 0920-22 87 48,
Mjölkuddsvägen 49, 973 41 LULEÄ.

Me1chior Ericson Marianne, tel 026-71814,
Medoragatan 23,81442 SKUTSKÄR.

Näsström Per, tel 0611-401 63,
Stigsjö Hanaberg 45,871 92 HÄRNÖSAND.

Olsson Lars-Olof, tel 08-580 371 18,
Månadsvägen 56, BV, 17742 JÄRFÄLLA.

Pettersson Harald, tel 0611-76182,
Säbrå Lockeby 10, 871 93 HÄRNÖSAND.

Sahlqvist Elisabeth, tel 060-57 21 75,
Armegatan 4, 861 33 TIMRÄ.

Silfvenius Herbert,
Trädgårdsvägen 7, 903 37 UMEÅ.

r-----.....
Å

ÅLSKLING.?
R DU FORT
FARANDE
ON-L1NE?\

Sundberg Nils, tel 08-25 35 46,
Grindstuvägen 25, 167 33 BROMMA.

Svahn Anna, tel 060-300 38,
.Kopparvägen 3, 86240 NJURUNDA.
Telby Henry, tel 060-340 50,
Skärsätt 7966, 862 95 NJURUNDA.

Tideborn Leif, tel 060-51 35 48,
Forvägen 35, 862 34 KVISSLEBY.

Vikström Eric, tel 060-56 22 90,
Soledevägen 13, 862 32 KVISSLEBY.

Wallberg Klas, tel 060-56 70 04,
Forsavägen 2, 820 65 FORSA.

Wiberg Britt-Mari, tel 060-57 70 97,
Vånnavägen 2648, 86191 TIMRÄ.

Wikström Bertil, tel 0690-103 85,
Kvarngatan 242,841 91 ÄNGE.

Ytell Bengt, tel 0650-996 56,
Vänortsvägen l, 824 41 HUDIKSVALL.

Var snäll och meddela Ditt telefonnummer om det
saknas vid Ditt nanm ovan! Detsamma gäller också
eventuella adressändringar. Ring kassören Göran
Karls, tel 060-61 86 88, eller e-posta (se styrelsen).
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Erbjudanden till föreningarna

Anders Hast

-""'="NWI=--------------

DUHARFÄTT '
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OCH KNAPRIGAGRÄ5HOPPOR

Forskarmöda?

Jag var som bekant medverkande i 5-årsjubileumet
den Il oktober. Som person med salar, datorer och an
nat, men det var min fru Elisabeth som fick den stora
behållningenav mitt arbete.

Den första föreläsningen berättade Ulla-Britt Wall
gren om det omfattande arbetet med att göra en släkt
bok. Hon talade om en Hans Renhorn, präster och an
nan statistik som finns med i boken. Min fru kommer
från Västerbotten och har präster i sin släkt, långt till
baka i tiden, så jag tog min rorsta kontakt med någon
annan släktforskare och hörde mig ror om vi kanske
har samma personer i våra databaser. Mycket riktigt!
Ett barnbarn till "min frus präst" gifte sig med Ren
horn i hans första gifte.

Jag beställde genast boken som Ulla-Britt har skrivit
och tänker nu ge den till min fru, med tillägget att nu
har du fått 20.000 "nya" släktingar. Det är roligt för
henne, men jag ser ett stort jobb att få in detta i min
databas. Jag har just bytt från Mae till PC och jag har
sett problem med notiser som innehåller orter. Alltså,
det finns ingen brist på arbete och risk för försoffuing.
Vad månne bliva om alla kontakter som tas ger 20.000
nya släktingar.

DIS-MITT har ett gott samarbete med de lokala
släktforskarföreningarna i XYZ-området. Vi erbjuder
bl a föreningarna följande:
• Information av DIS-MITT hos föreningarna om da

torhjälp vid släktfors1ming, föreningarna DIS och
DIS-MITT, släktforskarprogrammet DISGEN för
DOS och/ellerWindows samt om DIS-MITT BBS.
Kontakta ordföranden Robert Hammarstedt, tel
060-30228.

• Medverkan i DIS-MlTT's medlemsblad DIS
MITT-Nytt med information om kommande pro
gram. För detta ändamål utser resp förening ett sk
DIS-MITT-ombud = kontaktperson med DIS
MITT-Nytt' s redaktör Lennart Lindqvist. Kontakta
Lennart Lindqvist, tel 060-55 83 39 och meddela
ombudets namn och telefonnummer samt eventuell
e-post-adress.

• Medverkan på DIS MITT BBS med allmän infor
mation om den egna föreningen, kommande pro
gram, litteratur till salu, mm. Kontakta vår Sysop
Bernth Lindfors på tel 060-315 24 för närmare
upplysningar.

• Medverkan på DIS-MlTT's hemsida på Internet
med allmän information om den egna föreningen,
kommande program, litteratur till salu, mm. Kon
takta vår Webmaster Robert Hammarstedt på tel
060-302 28 för närmare upplysningar.

\IIlNITOR
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Gamla mått, mynt och vikter

Ytmått
Mantal - Kameral skatteenhet, betecknande jorde

gendom tillräckligt stor och bärkraftig att bereda skälig
bärgning åt dess brukare med familj och samtidigt
lämna staten viss årlig skatt. 1/4 mantal = den minsta
medgivna storleken för en bondgård. Detta fastställdes
1684. Gårdar och hemmanstal är liktydigt med mantal
satt jord.

l mantal = 8 tunnor = 64 skäl
l tunna = 8 skäl (1/8 mantal)
l skäl = 4 kappar (1/64 mantal)
l kappe = 2 kannor (1/256 mantal)
l kanna = 2 stop (1/512 mantal)
Parm - Hörnått, 1725 bestämdes l parm = 27 ku

bikalnar. Parmmätare = hömätare.
l Seland - 1500-talet = 800 kvadratfamnar, senare

1/24-dels mantal
l Hektar =2 tunnland
l Tunnland = 2 spannIand = 32 kappland = 56

kannland = 5,6 kvadratref = 560 kvadratstänger =

4936 m2

l Spann1and =2 kistland = 20 snesland = 2468 m2

1 Ängesland -Förmodligen ett område där man fick

l lass hö, dvs ca 2,5 m3 hö.
l Kann1and = 250 kvadratainar = 10 kvadratstänger

= 8815 m2,

l Kappland = 1/32-dels tunnland = 154,26 m2

Jordasnöret - Jordasnöret håller 20 famnars längd
och 5 famnars bredd (60 alnar x 15 alnar) = l
skelsland = 4 penningar i skatt. 8 skelsland = l
markland = 1/2 tunnland = skatt 32 penningar eller l
öre 8 penningar år 1550.

Längdmått
l verktnm = 1/12 fot = 2,47 cm (jfr l tum = 2,54

cm)
l kvarter = 1/4 aln = 14,85 cm
l fot =1/2 aln = 29,7 cm
l aln = 2 fot = 4 kvarter = 59,38 cm
l famn = 3 alnar = 1,78 m (= avståndet mellan ut-

sträckta armarnas fingertoppar)
l mil = 1800 alnar = 10689 m
l rast avstånd = drygt 5 km
l fjärdingsväg = 2672 m
l rev = 10 stänger = 29,69 m
l stång = 10 fot
l musköthåll = ca 300 steg eller 225 m

Rymdmått
l läst = 12 tunnor

1

Tunna = Rymdmått med olika storlek för olika va
ror: Torkat kött, saltad fisk, träd- eller jordfrukter, öl,
mjöd, tran, tjära, beck, röd färg m.m.

l tunna bränd kalk eller salt = l fat = 60 kannor
(lag år 1665) = 156 liter

l tunna spanmnål eller träkol = 36 kappar = 63
kannor = 156 liter.

l tunna malt = 56 kannor = 147 liter.
l tunna = 4 fjärdingar (!) = 48 kannor = 125,6 liter
1/4 tunna = 2 åttingar = 31,4 liter
l ankare = 15 kannor = 39,2 liter
l skäl = 1/8 tunna = 4 kappar = 18,36 liter
l kappe = 1/32 tunna = l 3/4 kanna = 4,58 liter
l fjärding = 2 åttingar = 12 kannor
Lkanna = 2 stop = 32 jungfrur = 2,617 liter
l jungfru = 0,082 liter
l kvarter = 1/4 stop = 0,372 liter
l stop = 1/2 kanna = 4 kvarter = 1,3 liter

l fot3 = 26,7 liter

Vikter
l centner = 42,5 kg
l lispund = 8,5 kg
l lod = 3,3 ort = 13,3 gram
10rt=4g
l skålpund = 32 lod = 425,6 g
l örtug =8 g silver

Styckemått :
l gross = 12 dussin = 144 st
l val = 4 tjog = 20 kast = 80 st
l tjog = 5 kast = 20 st
l kull = l dussin = 12 st
Ikast=4st

Mynt
Carolin - Silvermynt, värt 2 mark
l daler - Myntenhet från Gustaf Wasas dagar. Riks

daler (rdr) silvermynt (d smt) och daler kopparmynt (d
kmt). Vid nutida omräkning brukas l daler = 50 öre
(1986).

l rdr 1719-1776 = 3 d smt= 9 d kmt
l rdr 1776- = 6 d smt = 18 d kmt
l riksdaler riksgälds = 48 skilling = 576 runstycken

var myntenheten i början av 1800-talet.
l riksdaler riksmynt = 100 öre = 50 skilling. Denna

värdering gällde från 1855 och då blev l skilling ca 2
öre, varför en 25-öring kallades l2-skilling.

l skilling = 12 runstycken
l öre silvermynt - räknades 1776 som 1/12 skilling

(runstycke). Denna myntform upphörde 1778.
Runstycke, öre - Mynt med växlande värde, under

medeltiden vikt för ädla metaller.
l mark = 25 örtugar
l örtu -Under medeltiden = 1/3 öre
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DISBYT

DISBYT är en databas som idag motsvarar ca 1,7
milj anor, som över 800 forskare skickat in. Uppgifter
na som finns i databasen är: Efternanm, Förnamn, För
samling, Län och Årtal från notiser. Notiserna som
årtalen omfattar är född, död, vigd, levde osv. Det kan
alltså finnas flera notiser på samma person. Resultatet
från en sökning visar hur många notiser respektive
forskarträff omfattar med en "kodtecken" mellan årta
len, t ex 1638.1798 motsvarar 1-5 notiser fördelade
mellan årtalen 1638 och 1798, 1638:1798 omfattar 6
10 notiser och 1638*1798 motsvarar mer än 10 noti
ser. Ju fler notiser med hög träffnivå innebär större
sannolikhet att det är samma person man sökt efter.

Träffuivån är från l till 5. Nivå l motsvarar att en
dast namnet är gemensamt. Nivå 5 stämmer alla para
metrarna, dvs förnamn, efternamn, församling (län),
och årtal stämmer. När du lämnar in ett DISBYT-bi
drag järnförs hela ditt inskickade material med den
stora DISBYT-basen och som svar kommer du att få
en utskrift (eller en textfil) på alla träffar med nivå 3
eller högre. Där finns då namn, adress och telefon
nummer så att du kan kontakta respektive forskare och
se om ni kan byta anor via diskett eller på annat sätt.

Bidrag i fonn av en fil till DISBYT görs i DG7 un
der "verktyg, disbytutdrag" . Där kan man välja "alla
inmatade personer", "söklista l" eller "söklista 2".
Söklista används om man vill begränsa omfattningen
på lämpligt sätt.

Lämna bidraget till vårt DISBYT-ombud Annika
Lindqvist Har du lämnat bidrag tidigare, tala då om för
Annika vad ditt nya bidrag omfattar. Är det en kom
plettering av det gamla bidraget, eller är det ett nytt
komplett material? Är det ett komplett material så tas
först ditt gamla bort och så läggs ditt nya till. Detta
görs för att du inte skall få för många dubletter lagrat i
basen.

Har du ett annat program än Disgen, kan du skicka
in en s k Gedcom-fil, De flesta programmen klarar att
exportera till Gedcom-format.

När en medlem slutar i DIS kommer alla dennes data
att tas bort från DISBYT. Man ligger alltså inte kvar
och "skräpar" i databasen. Du kan också begära att bli
borttagen ur DISBYT om du är kvar som medlem. Det
är ju frivilligt. Men det är trevligt när man oväntat får
brev eller telefon från andra forskare som fått träff!

I nr 43 av Diskulogen finns en inlaga, ''Nyckeln till
DISBYT 91", som du bör läsa. Där rorklaras utförligt
vad DISBYT är och hur du går tillväga.

Lycka till!

Robert

'T4 DETLVGNI N~ t\w..IHOP. YVONNE' 6Å TILL Sl1IRES DATOR.
OCl-/lttK. "A ESVTAIJGWlEN •.• MICKrr fOR.SIKTlGT'

Landsarkivet minskar öppettiderna.

På grund av kostnadsskäl kommer Landsarkivet i
Härnösand att ha öppet endast under dagtid i fortsätt
ningen. Detta kommer att innebära svårigheter för
släktforskare som har ett arbete dagtid eller bor på lite
längre avstånd. DIS-MITT's styrelse beklagar detta
beslut och rekommenderar Landsarkivet att lämna lite
möjligheter kvar till forskande under kvällar eller lör
dagar. Man kan väl tycka att någon kväll och/eller lör
dag per månad är ett minsta man kan begära. Med
tanke på de stora kostnader det är fråga om att ha ett
landsarkiv i drift, kan inte några kvällar eller lördagar
spara in några stora summor åt driften. sA fasligt dyr
är väl inte personalen? För det är väl bara lönekostna
der under obekväm arbetstid det är frågan om?

Robert Hammarstedt, ordf.

MINA IlILDER TILL FÖREDRAGET 8l1R fAtiTA5TI5KA 10'<0 OfN HÄR
fÄRG1.ÄGGNINGEN I WINDoW5. VILKEN KLASI! VilKeN STil!
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DISGEN version 7.0c

Lagom till jul distribuerades den nya uppdateringen
av DISGEN 7. Programmet innehåller förutom rättel
ser en hel del förändringar och nyheter. Här följer en
sammanfattning av de större nyheterna som införts i
7.0c:
• Multimedia, dvs bilder, ljud och video kan knytas

till varje person.
• Sök släktskap mellan två personer - skriv ut släkt

skapstavla.
• Utskrifter har förbättrats - de flesta kan nu ha bil

der.
• Utskrift till textfil och Rich Text Format (RTF), för

import till ordbehandlare.
• Stöd för säkerhetskopiering med komprimering har

införts.
Programmet levereras nu på tre disketter. Uppdate

ring ryms på en diskett. Vid installation resp uppdate
ring påverkas endast programfilerna. Dina släktdata
inklusive DISGEN-orter blir intakta.

Ytterligare information, demofil och anvisningar betr
beställning finns att få på Föreningen DIS' hemsida på
Internet, http://www.dis.se. Ett enkelt info-blad om
programmet samt en beställningsblankett kan också
rekvireras från undertecknad. Programmet kommer
också att visas efter årsmötet.

Nyheter på Medelpadsarkiv

Nya mikrokort
Vi har köpt in nya mikrokort och kompletterat både

Medelpadspännarna och pärmen med Närpes-kort.
Dessutom har vi köpt in mikrokorten med Hasselas
kyrkoarkiv. Nya är också bouppteckningar från
SundsvalIs rådhusrätt 188-1903 på mikrokort.

Kommunarkivet har mikrofilmat samtliga socken
stämmors (i Medelpad) protokoll, övriga handlingar,
kyrkoråd och kyrkostämmor samt i förekommande fall
skolråd och liggare över skolpliktiga barn. Även dessa
kort films tillgängliga i Medelpadsarkivs forskarsal. Är
du intresserad av att köpa dessa mikrokort? Kontakta
Siv Forslund på SundsvalIs kommunarkiv, tel 060-19
18 68, eller e-post: siv.forslund@sundsvall.se för in
fonnation om antal och pris.

Demografiska databasen
Från och med i februari är det möjligt att sitta i fors

karsalen och kostnadsfritt söka i Demografiska Data
basens register över Sundsvallsregionen. Ring gärna i
förväg och boka tid om du vill vara säker på att datorn
är ledig.

Svar konnner till Sundsvall
Boka in lördagen den 28 februari kl 11-15. Då films

SVAR på Medelpadsarkiv för att visa och informera
om sin verksamhet.

Internet
Under vintern kommer vår information som films på

Internet att omarbetas och utökas. Besök oss gärna på
följande adress: http://www.sundsvall.se/s-kommun/
kultur/medelpadlindex.htm

Medelpadsarkivs öppettider 1998

Januari-april, september-december: tisdagar kl 10
19, övriga vardagar kl 10-17, lördagar och söndagar
stängt.

Maj-augusti: tisdagar kl 10-18, övriga vardagar kl
10-16, lördagar och söndagar stängt.

Extraöppet kl 11-15 följande lördagar: 3/1, 17/1,
31/1, 14/2,28/2, 14/3,28/3,25/4, 10/10,24/10,7/11,
21111,5/12.

Indiko - kyrkböcker på nätet

Demografiska Databasens excerperade material för
Sundsvallsregionen films nu, som nänms härintill,
kostnadsfritt sökbar på Medelpadsarkiv i Sundsvall.
För privatpersoner är annars avgiften f n 200 kr per
månad och region. Tuna är dock fortfarande kostnads
fritt sökbar från din hemdator. För närmare prisinfor
mation se http://www.ddb.umu.se/DDB/swe/ddbtaxa.
htm. Se vidare nedan.

~\

J AG HAR INTEHITTAT
PROBLEMET ÄN.
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Webbrutan

Vår hemsida har bytt adress: www.dis-mitt.y.se som
finns på Tele2's webhotell.

Adressen kan nu förknippas med vår rorening och
liknar de övriga regionföreningarnas adresser. Jag vill
gärna ha lite synpunkter på vad vi skall ha med på vår
hemsida. Intresserade som vill ha sin hemsida länkad
från vår hemsida får höra av sig till mig
(robert.hammarstedt@sweco.se). Jag lägger gärna upp
länkar, men jag undviker att länka på eget bevåg. Det
kan ju finnas någon som inte vill rorknippas med före
ningen? Eller ta anstöt? Det är ju frivilligt.

Vi har också pratat om att ha ett e-mailregister, men
jag tycker det är bättre att DIS-West sköter detta som
man gör nu. Det är snabbt att surfa dit. Det kommer
vara besvärligt att ha flera register inom DIS-sraren att
hålla reda på.

En sak som jag drömmer om, det är att kunna lägga
upp Ådalens Släktforskarförenings material sökbart
från vår hemsida. Ett problem här är att skapa en da
tabas av materialet och göra ett lämpligt sökprogram
författat i C. Jag grejar inte detta själv, men har vissa
kontakter ute. Vi får se .....Frågan är om det är möjligt.

Tänk att kunna göra det sökbart som man gjort i
Finland (Dataföreningen ror släktforskare, rf) som
finns länkad från vår hemsida. Sök i en eller flera ror
samlingar i t ex födelseboken på ett eller flera begrepp
som : barnets namn, födelsedag, faderns namn, mo
dems namn, ort, etc, och få en lista med träffar. Jag
har provat att söka i Finland på en församlings födel
sebok med faderns och modems namn och fick en hel
barnaskara till dessa föräldrar som var födda i denna
församling. Jag jobbar på detta.

Jag kommer också att försöka ordna med en sida för
efterlysningar där man kan lämna meddelanden. Finns
intresse för chat-area?

Webmaster Robban

BBS-rutan

Vår BBS för en tynande tillvaro. Få av medlemmar
na nyttjar dess möjligheter. Men planer finns att akti
vera användningen.

Ådalens Släktforskarförening har ett digert material
som de vill ställa till förfogande. Födelse-, vigsel- och
Dödböcker finns registrerade för många rorsamlingar i
och runt Kranrfors. Tänk att få ställa detta material till
förfogande ! Nu återstår bara tekniken att få detta
digra material att bli sökbart på BBS-en. Bernth Lind
fors (BBS Sysop) skall försöka få det sökbart på vår
BBS som det är motsvarande ordnat på DIS-Wests
BBS.

][1(»

BBS-erna kommer att leva vidare parallellt med In
ternet ett tag till. Frågan är hur länge? Man har sagt att
när DISBYT finns på Internet är nog slutet nära. Vi
får väl se hur länge detta dröjer.

Släktforskning på Internet?

Senaste numret av Internet-Guiden innehåller 3 sidor,
varav en sida utgörs av en bild) om "släktforskning på
Internet". Artikeln kallad ''Hitta dina rötter" utgör en
snabböverblick över släktforskning och vad en släkt
forskare kan hitta på nätet och är ovanligt felfri för att
vara publicerad i en tidning som normalt inte sysslar
med släktforskning.

Top 20 Signs of Net Addiction

1 You wake up at 3 a.m. to go to the 100 and stop to
check your e-mail on the way back to bed.

2 You get a tatto thet reads 'Tm best viewed with
Netscape Navigator 1.1 or higher" .

3 You spend half ofthe planetrip with your laptop on
your lap checking your e-mail and your child in the
overhead compartment.

4 You tum off your modem an get this awful empty
feeling.

5 You decide to stay at Uni for an additionai year or
two, just for the free Internet access.

6 You name your children after famous e-mail artists.
7 You laugh at people with 2400-baud modems.
8 You start using smileys in your snail mail.
9 Your bard drive crashes. You havent logged in for

two hours. You start to twitch. You pick up the
phone an manually dial your ISP's access number.
You try to hum songs to communicate with the mo
dem - and you succed!

10 You find yourselftyping "com" after every full stop
when using a word processor.com.

11 You refer to going to the bathroom as downloading.
12 You start introducing yourself as "Tony at I-I-Net

dot.com.
13 All of your elose friends have an @ in their names.
14 You can't call your mother... she doesn't have a

modem.
15 You check your mail. It says "no new messages".

So you check it again.
16 Your phone bill arrives on your doorstep in a box.
17 You don't know what sex three of your elosest

friends are, because they have neutral nicknames
and you never bothered to ask.

18 You move into a new house and decide to Netscape
before you landscape.

19 You tell the cab driver you live at
http://1000 .edison.garden/bouse/brick.html

20 You start tilting your head sideways to smile.
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Några medlemmars e-post-adresser

Annika Lindqvists hemsida:
http://wl.605.telia.com/-u60502584/index.htm

Birgitta Björklunds hemsida:
http://hem.passagen.se/bibj/

Databas Södra Sverige: http://www.hkr.seldds/
Datateknik för släktforskning, Finland:

http://www.genealogia.org/indexr.htm
DIS: http://www.dis.sel
DIS-ARaS: http://www.dis-aros.sel
DIS-Danmark: http://users.cybercity.dk/-dko6959/
DIS-MITT: http://home4.swipnet.se/-w-40256/ (nu)

http://www.dis-mitt.y.se(snart)
DIS-Norge: http://www.sn.no/disnorgel
DIS-SYD: http://www.dis-syd.m.sel
DIS-VÄST: http://sd.datatorget.educ.goteborg.seldisv/
DIS-ÖST: http://www.abc.sel-mafuldisost.htm
ET Genealogy (Elisabeth ThorselI):

http://home4.swipnet.sel-w-49407/index.htm
Excite People Finder:

http://www.excite.comIReference/people.html
Federation of Genealogical Societies:

http://www.connect.net/beaU/fgslWelcome.html
Föreningen Skelleftebygdens Släktforskare:

http://www.skelleftea.selforening/fss/
GLIMTEN: http://www.reab.selglimten/
Hallands Genealogiska Förening:

http://www.halland.genealogi.sel
Hammarstedt Robert:

http://home4.swipnet.sel-w-40256/rha.htm
Hasses Hemsida & Släktforskning (Hans Högman):

http://www.algonet.sel-hogman/
Lantmäteriet: http://www.lm.se
Liahonas hemsida (Mormonerna):

http://www.algonet.sel-Iiahona/
Medelpadsarkiv:

http://www.sundsvall.sels-kommun/kultur/medelpadl
index.htm

RÖTTER (Sveriges Släktforskarförbund):
http://www.genealogi.sel

Släktdata:
http://sd.datatorget.educ.goteborg.se/New-web/

Släktforskning i Sverige:
http://sd.datatorget.educ.goteborg.sel

SUNETs WWW-index:Släktforskning:
http://www.sunet.selsweden/entertainment_history_
genealogy-sv.html

Svenska släktforskarlänkar:
http://www.itv.sel-al089/genealogy/gen-sv.htm

Östman Michael: http://www.itv.selaI141/

@@@@@

]lJl

Ekman Gunnar: gunnar.ekman@ssvh.se
Elvgren Lennart: lennart.elvgren@mailbox.swipnet.se
Kjellin Olle: olle.kjellin@hum.hv.se
Myrberg Kerstin: kerstin.myrberg@swipnet.se
Svensson Kerstin: f96ksn@ts.umu.se
Säfsten Bengt: bengt_safsten@hotmai1.com
Westin Ove, Stöde: ove.westin@sundsvall.nu
Wiberg Britt-Mari, Timrå:

britt.mari.wiberg@swipnet.se
Östlund Stig, Kvissleby: stig.royne@oestlund.pp.se

Du medlem, som har egen hemsida eller e-post-adress
som ej redan har publicerats i medlemsbladet, meddela
din(a) adress(er) till redaktören så kommer du med
nästa gång (även ändringar).

För att komma med med länk på Föreningen DIS hem
sida krävs att du själv anmäler din hemsida resp e
post-adress t ex via deras hemsida.
Detta gäller även Släktforskarförbundets hemsida
"Rötter". Är du med på dessa två kan du räkna med att
bli sedd.

BBS:er tör släktforskare

DIS Aros BBS (Västerås)
Sysop: Boine Nurmi, tel 021-417344
BBS-anrop: 021-41 77 40

DIS Family BBS (Linköping)
Sysop: Bo Kleve, tel 013-14 09 81
BBS-anrop: 013-13 9473

DIS MITT BBS (Njurunda)
Sysop: Bernth Lindfors, tel 060-315 24
BBS-anrop: 060-31534

DIS Syd BBS (Staffanstorp)
Sysop: Jan Nilsson, tel 046-25 57 88
BBS-anrop: 046-2582 35

DIS West BBS (Torslanda)
Sysop: Kjell Weber, tel 031-56 3477
BBS-anrop: 031-56 31 31
GF BBS (Stockholm)
Sysop: Christer Jonsson
BBS-anrop: 08-53043088

BBS:erna som böljar på "DIS" är öppna för alla DIS
medlemmar. På DIS MITT BBS finns dock areor som
enbart är öppna för DIS-MITT-medlemmar. En utför
lig handledning kallad "Modem och DIS Family" finns
i nr 35 av DISKULOGEN.



Vårens program
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Andra XYZ-föreningars program

Lördagen den 7 februari medverkar Bernth Lindfors
och Robert Hammarstedt från DIS-MITT vid en Da
taträffhos Hembygds- och släktforskare Nolaskogs.

Lördagen den 7 februari leder Gösta Olsson från
DIS-MITT en DG7-kurs för nybörjare i Vuxensko
lans lokaler i Ljusdal. Arrangör: Västra Hälsinglands
Forska/förening.

Onsdagen den Il februari medverkar DIS-MITT vid
en Dataträffhos Forskarfåreningen Alir i Söderhanm.
Staffan Boden och Arne Söderström visar DG7, bild
behandling, DIS-MITT's BBS och Internet.

Lördagen den 21 februari medverkar DIS-MITT vid
ett Öppet hus i Matfors bibliotek. Robert Hammar
stedt visar DG7 och Internet.

Lördag-Söndag den 21-22 februari har vi Vecko
sintskurs i DG7 i Hudiksvalls läroverk. Deltagarna
kan använda datorer som finns på plats. Kursledare
blir Staffan Boden och Arne Söderström.

Onsdagen den 25 februari medverkar DIS-MITT vid
ett Årsmöte hos Hudiksvallbygdens Släktjorskaljöre
ning. Staffan Boden och Arne Söderström visar DG7.

Lördagen den 28 februari kl Il.00 har vi Årsmötet
1998 i Sundsvall. Se notis på sidan l!

Lördag-Söndag den 7-8 mars 1998 har vi Vecko
slutskurs i DG7 i Sundsvall. Denna gång kommer vi
att hålla till i Sundsvall s Tidnings utbildningslokal som
rymmer 6 deltagare av vilka 4 st kan använda datorer
som finns på plats. Kursledare blir Bernth Lindfors
och Robert. Hammarstedt. Ytterligare DG7-kurser
planeras.

Gösta Olsson kommer i sommar att medverka vid
luvandrarjubileet i Hassela och Bjuråker.

En Veckoslutskurs i hur man gör hemsidor med
hjälp av DISGEN och Word, där man också får lära
sig litet bildhantering, scanning och bearbetning, före
slås av Britt-Mari Wiberg. Även andra har uttryckt
önskemål om något liknande. Vi funderar f n på upp
läggningen aven sådan kurs till hösten. Intresserade
kan höra av sig till Robert Hammarstedt, se styrelsen.

Kurser i DG för MAC kan bli aktuella då den nya
MAC-versionen släpps. Intresserade kan höra av sig
till Gunilla Hermander, se styrelsen.

llZ

Lör 7/2 har Hembygds- och släktforskare Nolaskogs
en Dataträff med Bernth Lindfors från Sveriges Släkt
forskarförbund och Robert Hammarstedt från Före
ningen DIS-MITT.

Ons 11/2 har Ådalens Slaktforskarforening sitt
Årsmöte i Gudmundrå församlingsgård. Förutom sed
vanliga förhandlingar blir det ett bildspel, signerat
Bruno Bagge.

Lör 14/3 har Hembygds- och släktforskare Nola
skogs sitt Årsmöte. Läs mer i Ömsköldsviks Allehan
da under "Från föreningar".

Lör 21/3 kl 10.00-14.00 i Kramfors bibliotek har
Ådalens Slåktforskarforening Öppet hus i samarbete
med SVAR i Ramsele och biblioteket.

Lör-Sön 28-29/3 anordnar Hudiksvallsbygdens SFF
en Forskarresa till Ramsele Intresserade kan kontak
ta Staffan Boden, se styrelsen.

Tis 21/4 kl 19.00 i Ytterlännäs sockenstuga kåserar
Sten ''Kebbe'' Johansson utifrån sitt författarskap.
Dessutom underhåller han med sång och gitarrspel. Ett
samarrangemang mellan Ådalens Släktforskarfore
ning, Ytterlännäs hembygdsförening och Vuxenskolan.

Tis 12/5 kl 19.00 på Folkets Hus i Marieberg berät
tar Jan Sahlen om de brevsamlingar som man f n re
gistrerar och dataför på Sandslån. Arrangör: Ådalens
Släktforskaljörening.

Under våren planerar Hembygds- och släktforskare
Nolaskogs en Resa till Finland. Intresserade bör kon
takta föreningen.

Har du skrivklåda?

Det har sina sidor att hitta något att fylla dessa sidor
med i varje nummer av DIS-MITT-Nytt. Jag har en
dröm, och det är att en handfull medlemmar tar sig för
och skriver något läsbart till varje nummer. Hellre för
mycket material att välja bland än för litet. Som det är
nu blir det mest ordforanden och jag själv som får
pressa fram några rader. Om ni medlemmar kommer in
med material kan vi få ett mycket bättre medlemsblad.
Eller hur? Gör ett försök till nästa gång, som är i höst.
Manusstopp är den l aug 1998.

Red



9 DIS or J-t NJr 2 Jl99§MITT ! U.Wu
Redaktör:Lennart Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ II) tel 060-55 83 39 - e-post: lennart.lindqvist@sundsvall.mail.telia.com

INBJUDAN TILL MEDLEMSMÖTE
Du inbjuds härmed till DIS-MITT's medlemsmöte

Lördagen den 3 oktober kl 11.00
i Mitthögskolans lokaler i

AKROKEN
Kornboden, Holmgatan 10, Sundsvall

(Samma ställe som årets årsmöte)

Program:

11.00 - HOLGER 6 för Windows
visas av id. förb.sekr Madeleine Raftö, Ödeshög

Därefter:
Fika kan köpas i Åkrokens kafe

ca 13.00 - CD-klubben för släktforskare
Madeleine Raftö visar sitt projekt som erbjuder dig

att lägga upp ditt forskningsmateria! GRATIS på CD

ca 14.00 - Rötter
Robert Hammarstedt visar vad man kan hitta i Släktforskarförbundets nättidning

Mottagning av DISBYT-utdrag (per diskett)
Uppgradering till senaste version av DISGEN, fn ver 7.0d (ta med diskett)

Inbjudan till medlemsmöte l
Innehåll 1
Faddrar 2
DIS-MlTI-Nyttnr21998 2
DIS-MlTI (funktioollrer,mm) 2
Bästemedlem! 3
A.rvoch anor 3
Hänt sensist 4
Hej släktforskare! 4

INNEHALL Sida Rapport från årsolötct. 5
Jennings 5
MGF'shemsida oche-post-adress 5
Teknikruten. Bildhanteringdell 6
Efterlysning 7
Nya medlcmmarjseden föregåcndenummcr) 7
Efterlysning 8
Anno 1&90- Folkräkningen 1890pånätet. 8
Datariksdagen i Linköping 9
Släktforskardagar i Jönköping 1998 10
Nyheterpå Medelpadsarkiv 11
AngåendeLandsarkivets öppethållende 12

Efterlysningar 12
Web-ruten 13
Antikvariat Genealogica 13
Hemsidor ochBBS:crför släktforskare l3
Några hemsidorpå nätet 14
Någramedlemmars c-post-adresser 15
vårensprogram 16
Andra XYZ-föreningarsprogram 16
Erbjudandentill föreningarna 16
Medelpadsarkivsöppettider1998 16

Höstens program för DIS-MITT
och andra föreningar inom XYZ-området

se sista sidan!
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Faddrar

Här f"öljer en lista över fdreningens DIS-faddrar. Till
dem kan du vända dig om du behöver råd eller hjälp.

Asp Tore, Timotejvägen 15, 811 62 SANDVIKEN, tel
026-25 1041, e-post: tore.asp@mailbox.swipnet.se

Bixo Arne, Tunforsgatan 5, 840 12 FRÄNSTA, tel 0691
305 02, e-post: arne.bixo@mailbox.swipnet.se

Desen Jörgen, Forsed 2109, 873 91 BOLLSTABRUK, tel
0612-243 30, e-post: jorgendesen.forsed@krarnfors.mail.
telia.com

Engberg Tony, Brändströmsgatan 3 A, 19b 16, 803 24
GÄVLE, tel 0704-758210, e-post: walo@hem.passagen.
se

Bedström Benny, Solstigen 7, 915 34 ÄNÄSET, tel 090-14
0187, e-post: beyhen95@student.umu.se

Bermander Gunilla, Vattengatan 10, 824 42 HUDIKS
VALL, tel 0650-941 88, e-post: h-g.hermander
@hucliksvall.mail.telia.com (MAe-fadder)

Lindqvist Annika, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel 060
55 83 39, e-post: annika.lindqvist@sundsvall.mail.telia.
com

Lövgren Siv, Älvkarhedsvägen 11, 828 95 VIKSJÖFORS,
tel 0271-172 38, siv.lovgren@ebox.tninet.se

Näslund Lennart, Nordanås 1071, 891 92 ÖRNSKÖLDS
VIK, tel 0660-37 21 09, e-post: lennart.naslund@notes.
sema.se

Schylberg Sven, Grytan 2450, 834 98 BRUNFLO, tel 063
20701, e-post: bhfgssg@algonet.se

Svanberg Erik, Södra Öhn 9013, 833 94 STRÖMSUND,
tel 0670-520 22.

Söderström Arne, Kyrkbyn 198, 825 93 NJUTÄNGER, tel
0650-70091, e-post: arnesm@algonet.se

Westin Ove, PI 5130, 860 13 STÖDE, tel 0691-100 35, e
post: ove.westin@sundsvall.nu

DIS-MITT-Nytt nr 2 1998
Upplaga 600 ex - Framställd med MS Word 6.0

DIS-MlTT-Nytt sänds till alla våra medlenunar samt
till DIS med regionalföreningar samt släktforskarföre
ningar, arkiv och konununbibliotek i XYZ-länen.

Äldre nummer av DIS-MlTT-NYTI kan beställas
för 10 kr per nr. Sätt in beloppet på föreningens post
giro och ange vilket/vilka nummer som önskas av num
ren 1-2/93, 1-2/94, 1-2/95, 1-2/96, 1-2/97 resp 1-2/98.

Synpunkter på och bidrag till medlemsbladet motta
ges tacksamt av redaktören, dvs Lennart Lindqvist,
Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel 060-55 83 39, e
post: lennart.lindqvist@sundsvall.mail.telia. com

Manusstopp fdr nästa nr är l jan 1999 l!!

Styrelseledamöter:
Robert Hammarstcdt, Ordförande, teknikansvarig, Guldvågen l, 862 40

NJURUNDA,tel 060-302 28, e-post:robert.hammarstcdt@SWcco.se
Arne Söderström, Vice ordförande, fadderensvarig. Kyrkb)!l198, 825 93

NnJfANGER, tel 0650-700 91, e-post:amesm@algonet.se
Lennart Lindqvist, Sekreterere, redaktör, Lejdarvägen 13,86532 ALNÖ,

tel 060-55 83 39, e-post:le:nnart.lindqvist@sundsvall.mailtelia.com
Göran Karls, Kassör, medlemsregistrator. Grenitvägea 6, 853 57 SUNDS

VALL, tcl 060-61 8688, c-post:karis@algonet.se
Staffan Boden, Ledamot, utb.ensv, Östra Tullgatan 5, 824 52 HUDIKS

VALL, tcl 0650-18506, c-post: staffan.bodcn@sd1ool.hudiksvall.se
Gunilla Hennender, Ledamot, Vattengeten 10, 824 42 HUDIKSVALL, tcl

0650-941 88, e-post: h-g.hennander@hudiksvall.mail.telia.com
GOOta Olsson. Ledamot. Sjötnyra 2887.82060 DELSBO. tel 0653-120

51, e-post: gosta.olsson@tnbox310.swipnet.se

Styrelsesuppleanter:
Lars Bnunan, SUppleant, Box 158,83322 STRÖMSUND, tel 0670-107

77, e-post: bmman@a1gonet.se
Erik Svanberg, Suppleant, Pl9013, Södra Öho, 833 94 STRÖMSUND, tcl

0670-520 22.
Gertrud Söderin, Suppleant, Box 58, 827 22LJUSDAL, tcl 0651-15587.

e-post: gertrud.soederin@ljusdal.se

Hedersledamot och BBS-sysop:
Bemth Lindfors, Forellvägen 12, 862 40 NJURUNDA. tel 060-315 24,

e-post:bemth.lindfors@swipnct.se

DISBYT-ombud och webmaster:
Annika Lindqvist. Lejdarvågen 13, 865 32 ALNÖ. tel 060-55 83 39,

"1'0&: annika.lindqvist@=>dsvall.mail.telia.com

Valberedning:
Reine Björkman. Sammankallande. Ångermanlandsg 10 G, 891 35 ÖRN

SKÖWSVJK,tel0660-18941
(Birgitta Blomgren. Ledamot. Björkvägen 17. 810 10TORSAKER, tel

0290-40159.
Lena Lundin. Ledamot. Kalmervägen l, 857 30 SUNDSVALL.

tel 060-50 01 34, e-post: lcna.lundin@sundsvall.mail.telia.com)

DIS-MITT-ombud:
Dellenbygdens SFF': Gösta Olsson, Sjömyra 2887, 820 60 DELSBO, tel

0653-12051, c-post:Sc Styrelselcdamöter,
Hembygds-och SFNolaskogs:Lennart Näslund, Nordanås 1071, 891 92

ÖRNSK.V1K, tel 0660-37 2109, e-post: lc:nnart.naslund@notes.scma.se
HudiksvallsbygdensSFF: Åke Wiman, Sylta 11, 82494 HUDIKSVALL,

tel 0650-431 88, e-post: ake.wiman@hudiksvall.mail.telia.com
Jämtlands läns SFF: Gecrg Heassca, Lillfjållvägec 4, 83171 ÖSTER

SUND, tel 063-852 12, e-post: g.hansa@tnbox300.swipnet.se
Midalva OF:AnnikaLindqvist, Lejdervägen 13, 865 32 ALNÖ. tel 060

558339, c-post:SeDISBYf-ombud.
NordanstigsBygd och Släktband: Lage Bergvik, Vändbrovägen 8, 820 78

1lASSEIA, tcl 0652-40000.
SollefteåSFS: Jörgen Desåi, Forsed 2109, 873 91 BOLLSTABRUK, tel

0612-24330, e-post: jorgcndescn.forsed@kramfors.mail.telia.com
VästraHäsinglandsFF: Gcrtrud Söderin, Box 58, 827 22 UUSDAL, tel

065t-155 87. "1'0&: sertrud.socderin@Ijusdal.sc
Ådalens SFF': Cwt Sundqvist, Box 88, 870 32 ULIÅNGER, tel 0613-130

00, c-post:h.k.ship@kramfors.mail.telia.com

Föreninesadresser:
FöreningenDIS-MI1T, cia Lennart Lindqvist (ovan)

Postgiro 620 t9 15-3, Org.nr S89201-9814
DIS-MI1T's hemsida.cia Annika Lindqvist (ovan)

Hemsida: http://www.dis-mitt.y.se
DISMI1TBSS, cia Bcmth Lindfors (ovan)

Anrop: 060-315 34 (modem) -28 800bps 8NI
DIS-MIlT-Nytt. do Lennart Lindqvist (ovan)
FöreningenDIS, Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING, Tel 013-14 90

43. Telefax 013-14 90 91. Postgiro: 14033-5. "1'0&: dis@dis.sc
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Bäste medlem!

Äntligen höst. Den tråkiga sonunaren - i år osedvan
ligt tråkig om man med sonunar menar sol och bad - är
slut och höstens aktiviteter med kurser, möten och
forskning böljar. En härlig tid, tycker ni inte?

Höstmötet i år omfattar bl a visning av en konkurrent
till DG? nämligen Holger v. 6. Vi skall också försöka
visa lite godsaker från lnternet som t ex Rötter och
Demografiska Databasen. Rötter är Släktforskarför
bundets nyhetsblad på lnternet och är mycket omfat
tande. Demografiska Databasen i Umeå har haft Tuna
församling relativt länge ute på "nätet", men nu finns
mycket annat att se på. Sökningsresultaten samman
ställs på ett mycket pedagogiskt sätt och det är lätt att
söka i.

DIS har uppdaterat DISBYT-basen och omfattar nu
ett mycket omfattande material. Nu räknas antalet per
soner i basen i miljoner. Det är nu hög tid att göra ditt
bidrag så du får en kontroll på vilka som forskar på
sanuna material som du gör. Listan på träffar blir bara
längre. Har du lämnat bidrag tidigare kanske du har en
del nytt att lämna in. Informera om det är en komplet
tering av tidigare material eller om du lämnar ett nytt
som skall ersätta det gamla. Jag brukar rekonunendera
att lämna in allt för att ersätta det gamla. För det mesta
har man kompletterat sitt material med årtal (kanske
ändrat på årtal ?) och orter. Då är det bäst att lämna in
ett komplett bidrag. Du lämnar bidraget till Annika
Lindqvist på mötet eller skickar det till henne med e
post och bifogad fil eller vanligt brev med diskett
(adress se annan plats i tidningen). Vi skall uppdatera
DISBYT på BBS-en innan höstmötet så ni kan göra
egna enstaka sökningar själva.

Vi gör ett sista försök att liva upp BBS-en med att
uppdatera DISBYT. lntresset har blivit nästan noll i
sonunar. Antalet inloggningar är ca l per dag inklusive
styrelsens aktiviteter. lnternet verkar ha helt tagit över
trots att DISBYT inte finns på hemsidan.

Apropå DIS-MITT's hemsida (www.dis-mitt.y.se) så
är det väldigt få som gör inlägg i "gästboken". Gästbo
ken kan mycket väl användas för att göra efterlysning
ar och att göra debattinlägg. Tyvärr står det "Gästbok"
på sidan, men det är en funktion som genereras med
automatik från vår web-leverantör som inte vi kan
styra så lätt. "Debattinlägg" eller"Anslagstavlan" vore
kanske bättre rubriker. Har du frågor kring DG7, ställ
den gärna på gästbokens sida!

Disgen v 7 är ett härligt program. Det konuner så
småningom uppdateringar som 32-bitars program som
utnyttjar Win 95 och Win NT bättre (fungerar ej i
Windows 3.11) och divandra saker. Information får du
på DIS' hemsida och i Diskulogen.

Våra MAC-användare har fått ett brev från DIS där
man förklarar läget med den nya programversionen.

Diverse svårigheter har medfört att man nu inte kan
lova vare sig leveranstid eller typ av program för
MAC. Man arbetar dock vidare på en lösning. Upprin
nelsen till problemet sitter i att Microsoft inte suppor
tar sitt progranuneringsverktyg för MAC som det
gamla Disgen för MAC är skrivet i. Progranunet måste
således skrivas om från första böljan för att passa nya
MAC-generationen.

DIS har nu passerat 7 000 medlenunar och DIS
MITT hade ca 444 medlenunar 1998-08-21. lntresset
för Datoranvändning I Släktforskningen ökar ständigt.

Väl mött på Högskolan den 3/10 !

Robert Hammarstedt

Arv och anor

Häromdagen kom i min hand en bok, som verkar
mycket läsvärd. Bokens namn är "Arv och anor" med
underrubriken "Årsbok för Riksarkivet och Landsarki
ven 1996".

Bokens tema sägs vara trädet, lika naturligt för ge
nealogerna som för arkivarierna. Även om bokens ar
tiklar är skrivna av många goda författare, vill jag här
endast räkna upp artikeltitlarna, för att du skall få en
glimt av bokens innehåll.
• Folkbokföringen - historia och reform.
• Svenska rorsamlingsarkiv i Nordamerika.

• Okänd moder.
• Vars namn hon icke vet. Om rader till barn födda

utom äktenskapet.
• Rätt släkt. Om förhållandet mellan rättslig och ge

netisk släkttillhörighet.
• Demografi som styrmedel. Om det svenska Tabell

verkets första tid.
• Sjuka familjer. Om genetik och genealogi.
• Familjer med ärftlig tumörsjukdom. Om släktut

redning vid forskning och klinisk handläggning.
• Ärftlig sjukdom i historiska arkiv - några tolk

ningsmöjligheter.
• Släkt och släktforskning i antikens Rom,
• Hver er maöurinn - vem är mannen? Om isländsk

genealogi.
• Språngsedel och avelsförening. Genealogiska arkiv

om våra husdjur.
• lndelt knekt och rotebonde. Om "soldatklagomål" i

Bohuslän på 1860- och 1870-talen.
• Databasen Rotemannen.
• SVAR-huset i Ramsele.
• Författarna.
• Arkivåret 1995.

Boken finns att köpa hos Riks- och Landsarkiven.

Red
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Hänt sen sist

Lördagen den 31 januari i Kramfors bibliotek med
verkade DIS-MITT vid en träff hos Ådalens Släktfors
karforening. Bernth Lindfors och Robert Rammarstedt
visade den senaste versionen av släktforskatprogram
met DISGEN 7. Medarrangör var Kramfors bibliotek.
Ett reportage infördes i Dagbladet.

Lördagen den 7 februari hade Hembygds- och släkt
forskare Nolaskogs en Dataträff med Bernth Lindfors
från Sveriges Släktforskarförbund och Robert Ram
marstedt från Föreningen DIS-MITT.

Lördagen den 7 februari medverkade DIS-MITT vid
en DG7-kurs för nybörjare i Vuxenskolans lokaler i
Ljusdal. Kursledare var Gösta Olsson och arrangör var
Västra Hälsinglands Forskarforening.

Onsdagen den Il februari medverkade DIS-MITT
vid en Dataträff hos Forskarforeningen Alir i Söder
hamn. Staffan Boden och Arne Söderström visade
DG7 och bildbehandling.

Lördagen den 21 februari medverkade DIS-MITT
vid ett Öppet hus i Matfors bibliotek. Robert Ram
marstedt visade DG7 och Internet. Ett reportage inför
des i Sundsvall s Tidning.

Lördag-Söndag den 21-22 februari hade vi Vecko
slutskurs i DG7 i Hudiksvalls läroverk. Kursledare
var Staffan Boden och Arne Söderström.

Onsdagen den 25 februari medverkade DIS-MITT
vid ett Årsmöte hos Hudiksvallbygdens Släktforskar
förening. Staffan Boden och Arne Söderström visade
DG7.

Lördagen den 28 februari hade vi Årsmötet 1998 i
Mitthögskolans lokaler i Åkroken, Sundsvall. Efter
årsmötesförhandlingarna intogs fika i Åkrokens cafe.
Därefter visade Bernth Lindfors och Robert Rammar
stedt DG7.0d med bildhanteriug och släktboksfram
ställuing.

Lördag-Söndag den 7-8 mars i SundsvalIs Tidnings
utbildningslokal i Sundsvall hade vi Veckoslutskurs i
DG7. Kursledare var Bernth Lindfors och Robert
Hammarstedt.

Onsdagen den 25 mars medverkade DIS-MITT vid
en Träff i Bollnäs. Arne Söderström visade DG7 samt
informerade om DIS och DIS-MITT. Arrangör: Fors
karforeningen Släkt och Bygd.

Söndagen den 5 april medverkade DIS-MITT vid en
Träff i Harmånger. Arne Söderström ledde ett Notis
snack om DG7. Arrangör: Nordanstigs Bygd och
Släktband.

Lördagen den 18 april medverkade DIS-MITT vid ett
Öppet Hus i Hudiksva11 på Hudiksvalls museum.
Arne Söderström och Staffan Boden visade DG7 samt
sökte i diverse sockendatabaser. Arrangör: Hudiks
vallsbygdens Släktforskarforentng.

Lördagen den 25 april medverkade DIS-MITT vid en
Träff i Harmånger. Arne Söderström och Staffan
Boden visade DG7 samt informerade om DIS och DIS
MITT. Arrangör: Nordanstigs Bygd och Släktband.

En söndag i juli medverkade DIS-MITT, i samband
med invandratjubileet Motti-Land, vid Trossnarvsda
gen i Trossnarven, Bjuråker. Gösta Olsson visade i
DIS GEN, och gjorde utskrifter med, Trossnarvsfinnar,
dvs Mats Finnes avkomlingar.

Söndagen den 9 augusti medverkade Lennart Lind
qvist vid K1ampeuborgsdagen i Klampenborg, Nju
runda. Lennart visade då sin databas i DIS GEN med
personer som levat i sågverkssamhället Klampenborg.

Hej släktforskare!

Undertecknad fungerar som projektledare för ett
projekt kallat Demografisk Databas Södra Sverige, och
som sysslar med att föra över kyrkoböcker till en stor
databas. Efterhand som projektet blir känt, strömmar
nu frågorna in via e-mail, framförallt från USA. För
att hjälpa dessa svenskättlingar, försöker vi nu bygga
upp en bas av forskare över hela Sverige, som på fri
villig basis och efter förrnåga är villiga att hjälpa till.

Rent praktiskt kommer det att fungera som så, att
alla frågor från USA skickas vidare till samtliga fors
kare på listan. Den som sen har tid, lust eller möjlighet
besvarar frågan.

Mer detaljer om de praktiska frågorna får du om du
tycket detta är intressant.

Hoppas du vill hjälpa till och kanske också knyta nya
kontakter.

Anders Svensson
Projektledare Demografisk Databas Södra Sverige
Tel044-190131
anders.svensson@ddss.hkr.se
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Rapport från årsmötet

Lördagen den 28 februari hade DIS-MITT årsmöte i
SCA-salen i Mitthögskolans Campus Åkroken i
Sundsvall.

Föreningens ordförande Robert Hammarstedt hälsade
de 30-talet närvarande hjärtligt välkomna, redogjorde
kortfattat för dagens program samt öppnade mötet.

Till ordförande för mötet valdes Robert Hammar
stedt och till sekreterare Lennart Lindqvist. Till juste
rare för mötet och tillika rösträknare valdes Jan Y:son
Stiemspetz och Göran Karis. Mötet fann att mötet var
behörigen utlyst och fastställde den föreslagna före
dragningslistan.

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av ord
föranden Robert Hammarstedt. Den ekonomiska berät
telsen föredrogs av kassören Göran Karis. Revisorer
nas berättelse föredrogs av Kurt Pettersson varefter
styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verk
samhetsåret.

Till ordförande på ett år omvaldes Robert Hammar
stedt. Till styrelseledamöter på två år omvaldes Staffan
Boden, Gunilla Hermander och Gösta Olsson. Till sty
relsesuppleanter på ett år omvaldes Lars Bruman, och
Erik Svanberg samt nyvaldes Gertrud Söderin, Ljus
dal. Till revisorer på ett år omvaldes Jan Lilliesköld
och Kurt Pettersson. Till revisorsuppleant på ett år
omvaldesHelen Mattsson.

Av den avgående valberedningen hade Reine Björk
man och Lena Lundin avböjt omval och Birgitta Blom
gren var ej närvarande. Valberedningen hade ej heller
några förslag till nya ledamöter. Till ledamot och
sammankallande i valberedningen omvaldes dock Rei
ne Björkman, med förbehållet att föreningen betalar de
telefonsamtal han behöver för att sköta denna syssla.
Styrelsen uppdrogs av mötet att utse de två övriga le
damöterna i valberedningen.

fuga motioner hade inkommit till årsmötet. fuga för
slag från styrelsen förelåg, däremot följande två dis
kussionspunkter.

BBS:ernas framtid har diskuterats inom DIS. An
ledningen är att användningen har minskat drastiskt se
dan Internet gjort sitt intåg. När DIS kan lägga upp
DISBYT på sin hemsida kommer BBS:erna troligen att
ha spelat ut sin roll. Detta torde dock ej ske under
1998. Årsmötet gav styrelsen mandat att fatta beslut
om när det blir lämpligt med BBS:ens nedläggning.

Medlemsbladet ges idag ut med 2 nr/år. Från något
håll har hörts önskemål om att ge ut bladet med 4
nr/år. För och emot 4 nr/år diskuterades livligt av de
närvarande. Bland fördelarna nämndes bättre med
lemsservice och att man slipper momsen på tryckkost
naden. Bland nackdelarna nämndes högre totalkostnad
och att det krävs mer material till bladet. Beslöts att vi

kör ett år till som nu med 2 nr/år och ser om vi då har
ekonomiskt och materialmässigt underlag för 4 nr/år.

Budgeten för 1998 fastställdes enligt styrelsens för
slag. Årsavgiften för verksamhetsåret 1999 höjdes från
50 till 60 kr.

Under punkten övriga frågor togs följande upp:
Henrik Wentus ville att föreningen skulle agera för

att få till stånd en nytryckning av "Sveriges försam
lingar genom tidigare", som är slut från förlaget, Be
slöts att föreningen skriftligen föreslår DIS att trycka
på förbundet om att försöka få till stånd en nytryck
ning, gärna med en CD som komplement.

Arne Söderström meddelade att en uppgradering av
DG7 till ver 7.0d kommer att kunna hämtas på DIS'
hemsida. Man kan också få uppgraderingen på en tom
diskett som man lämnar eller skickar till någon fadder.
De närvarande som hade disketter med skulle också
kunna få den med sig hem under dagen.

Stig Larsson undrade var DG7-kurserna hade utan
nonserats. Robert meddelade att det har stått i med
lemsbladet. Vi har i Sundsvall haft en kurs med 8 del
tagare och kommer nu att ha en för 6 till. Då återstår 6
hittills anmälda. Även Meborgarskolan har kurser, men
de är dyrare.

Mötesordföranden Robert Hammarstedt tackade alla
för visat intresse och avslutade mötet.

Efter fika i Åkrokens Cafe demonstrerade Bernth
Lindfors och Robert Hammarstedt DISGEN 7 version
7.0d. Därpå övergick Robert Hammarstedt till att visa
bildhantering och slåktboksframställning med DG7
resp Word. Efteråt gavs möjligheter till frågor och ko
piering av uppgraderingsdisketten till version 7.0d.

Jennings

Vet någon varifrån denne man kom?: Olof A Jen
nings, född 29/7 1870 i Skåne (eller Danmark?), gift
med Jenny Helena Strandberg, född 6/10 1880 i Skön
00, båda döda 1916 i USA.

Maja Erenius, Tjerustigen 5, 860 35 SÖRÅKER,
tel 060-40005

MGF's hemsida och e-post-adress

Midälva GF är på väg att få en egen hemsida! Du
kommer att hitta den på adressen:
http://home.sundsvall.nulmidalva.gf

Webmaster är Hans Engström, Sundsvall.
I samband med detta får föreningen också en egen e

post-adress: midalva.gf@sundsvall.nn
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Teknikrutan

Under denna rubrik kommer en serie med tips och
råd för oss som brottas med tekniken att sammanstäl
la text och bilder till ett dokument som kanske andra
vill läsa.

Bildhantering, del 1

Dagens möjligheter till proffsiga dokument ställer
högre krav på bilder i dokumentet än tidigare. Visst är
det proffsigt att visa hur farfars faster Augusta såg ut?

För att kunna presentera en bild i ett skrivet doku
ment skall bilden först omformas till en datafil och se
dan efterbehandlas och justeras. När man gör en vanlig
bild till en datafil används en så kallad scanner. Den
fungerar i princip som en modem kopieringsmaskin
som med en ljusstråle läser av bildens eller textens ut
seende och gör en yta med färgade och ofärgade punk
ter. Dessa punkter kallas pixlar och är kvadratiska till
formen. Hur många pixlar bilden består av är avgöran
de för hur stor datafilen blir. Ju fler pixlar, desto större
blir filen.

Olika typer av scanners
De normalt förekommande typerna av scanners är:
1. Handscanner
2. Flatbäddsscanner
3. Negativscanner

Handscanner
Den är en enkel typ av scanner som finns för svart

vita- eller färgbilder. Den svartvita typen kan bara
lämna svartvita bilder som resultat. Färgscannern läm
nar färg- eller svartvita bilder beroende på vad man
själv väljer. Handscannern klarar 10-15 cm bredd och
ca A4 höjd och kostar från ca 700:-.

En handscanner kräver lite förberedelser före själva
scanningen, speciellt om man skall scanna äldre foto
grafier monterade på tjock kartong. Handscannern har
en eller flera valsar på undersidan för att underlätta rö
relsen av scannern. Dessa valsar kan fastna i bildkan
ter som sticker upp från underlaget och detta påverkar
slutresultatet i negativ riktning. Vidare är de flesta lite
ostadiga på handen och kan vrida scannern under
själva scanningsmomentet vilket också påverkar resul
tatet. Lite tips som underlättar scanningen:

Man börjar med att skära till kartongbitar med
samma tjocklek som bilden och placerar dessa runt bil
den som skall scannas. Sedan fäster man en rätskiva
(linjal) vid sidan av bilden som stöd för scannerns ena
kant. Prova att dra scannern över bilden med rätskivan
som stöd. Scannern skall kunna röra sig utan ryck över
bilden. Dra med lugn och jämn rörelse för bästa resul
tat.

Flatbäddsscanner
Det är numera den vanligaste typen av scanner. De

finns i prisklassen från ca l 000 kr och uppåt och kla
rar normalt upp till storlek A4. Hårda kartongbilder är
här inga problem eftersom man lägger bilden mot en
glasyta och bilden scannas från undersidan glaset.
Lägg bilden rakt så slipper du vrida bilden vid efterbe
handling. Har man flera små bilder kan man vara rati
onell och scanna flera samtidigt och klippa ur dessa vid
efterbehandlingen. Det kräver dock att bilderna är
jämna i exponering.

Som tillbehör till de mer påkostade flatbäddsscann
rarna finns hållare för att scanna diabilder resp. nega
tiv.

Negativscanner
Denna typ av scanner har tidigare funnits i prisklas

sen 15 000:- men har nu kommit för ett mer överkom
ligt pris, ca 5 000:-. Med denna scanner får man det
bästa resultatet eftersom man scannar från originalet
(källan) utan förvanskning via ett maskinframkallat
kort. Problemet är dock att gamla bilder inte finns som
negativ i filmformat 135 (småbild 24x36 mm). En bild
från 24x36 mm som scannas med upplösning 2400 dpi
(pixlar per tum) blir drygt 20 ME och kan skrivas ut
med fotokvalitet i storlek A4.

Vilken typ av scanner skall man välja? Normalt är
flatbäddsscannern att föredra. Som släktforskare har
man sina gamla bilder på kartongpapper vilket funge
rar enklast med denna typ av scanner. Det finns också
möjlighet att scanna text som omvandlas till textfil som
kan redigeras i ett ordbehandlingsprogram. Tyvärr är
de flesta s.k. OCR-program som följer med scannern
vid köp gjorda för engelsk text, så det blir att redigera
rätt mycket eftersom programmet inte förstår svenska
tecken.

Installation av scannern.
Följ instruktionerna som följer med. Scannern kan

anslutas till parallellporten (skrivarporten) eller en sk
SCSI-port. Din dator kanske har en SCSI-port redan,
eller så måste du sätta in ett sådant kort. Enklaste in
stallationen görs med skrivarporten om du inte har en
SCSI-port. Nyare scanners kan också användas som
fax där man scannar bild och text som sedan skickas
vidare med modem.

Scanningen
Scanningen görs normalt från ett bildbehandlings

program. Med scannern brukar följa en light-version
(enklare-) av något känt bildbehandlingsprogram.
Denna enkla version brukar räcka bra för att göra
enklare redigeringar av bilden. Man kan ta bort repor
och damm, beskära bilden, ställa in kontrast och
ljushet och man kan även ställa in bildens upplösning
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(dpi) och storlek (höjd och bredd i cm). Bilden sparas
sedan i en fil. Filformatet får man välja. De flesta ord
behandlingsprogrammen klarar *.tif, *.gif eller *jpg.
Jpg är ett komprimerat format och filerna blir mycket
mindre än andra format och tar således mindre plats på
hårddisken. Jag för min egen del brukar scanna i högs
ta upplösning och spara originalet i *.tif - format. Se
dan brukar jag redigera det jag vill ändra på och spara
i *jpg eftersom MS Word och DG7 klarar detta
komprimerade format. Spara gärna originalet utan re
digering med hög upplösning om du kan. Detta är spe
ciellt viktigt om du lånat en bild av någon och måste
skicka tillbaka bilden. Eventuella misstag i redigering
en kan bli besvärligt om man har svårt att scanna om
bilden.

Forts. i nästa nummer.

fRobban

Efterlysning

Dear Sir:

I am writing for information on the two questions
that will follow. lunderstand that there is a charge for
this service which I am prepared to pay for. Also, if
you require payment in advance and take credit cards,
please let me know.

The first question cancerns HANS BJORKLUND
(Hans Andersson), bom September 1817 in Östbjörka,
Rättvik parish. Hans and his family (them living in
Älgsiö) got their passports June 28, 1867 and arrived
in America August 22, 1867. Do you know when they
left Sweden and the name ofthe ship?

The seeond question cancerns the passenger list for
the ship Odin that lett Hudiksvall August 17, 1850 and
arrived in New York October 31, 1850. If you have a
complete passenger list I would appreciate the full lis
ting. If not, were the names of ERIC PETER
WlCKLUND (son of Jacab Zachrisson and Anna Ers
dotter) bom in Vike February 23, 1827, and PER
WlCKLUND (no relation) and his family inc1uded in
the passenger list? This group was the well-known
"Joris-Pelle" Per Andersson party from Hassela.

Thank you for your attention. If this information is
unvailable, may I ask for your suggestions on where to
write.

Sincerely,

Lee Bjorklund
326 West Elmwood Place
Minneapolis, MN 55419

1

Nya medlemmar
(sedan föregående nr)

Allringer Ulf, tel 060-53 73 15,
Ekenäsvägen 1 A, 863 36 SUNDSBRUK.
Andersson Arne, tel 026-51 26 03,
Krusbärsvägen 24 B, 806 37 GÄVLE.
Andersson Joe, tel 060-314 42,
Fäbodvägen 20,86241 NJURUNDA.
Andersson Mats-Åke,
Postvägen 7 A, 834 32 BRUNFLO.
Axelsson Yngve, tel 08-771 65 68,
Norströms väg 13,14260 TRÅNGSUND.
Barkander Per, tel 060-17 35 05,
Glimmervägen 20, 853 57 SUNDSVALL.

Bergström Bengt,
Sextantsvägen 3, 439 33 ONSALA.

Berlin Olov, tel 0611-271 07,
Lövuddsvägen 31, 871 40 HÄRNÖSAND.

Blomberg Rune, tel 060-61 55 74,
Roseiundsgatan 21 A, 856 44 SUNDSVALL.

Bohm Birgit, tel 0612-210 83,
Byvägen 1, 873 40 BOLLSTABRUK.

Brännberg Gudrun, tel 060-412 85,
Tomming 1314, 86040 INDAL.

Bucht Albin, tel 0922-137 20,
SundelIsgatan 15 A, 953 32 RAPARANDA.

Börlin Yngve, tel 060-12 44 31,
Frodevägen 1, 85741 SUNDSVALL.

Danielsson Göran, tel 060-302 25,
Lantbrukarevägen 21,86241 NJURUNDA.

Edgren Ossian,
Skogsmästarevägen 10, 424 40 KUNGSBACKA.

EdinHelen,
Tvärvägen 1, 84064 KÄLARNE.

Edvardsson Sven,
Drommenvägen 15, 831 71 ÖSTERSUND.

Ehrin Mikael,
Snäckvägen 8 A, 433 64 SÄVEDALEN.

Ferner Inger Mari, tel +47-741 69969,
Rungstad, NO-7700 STEINKJER,NORGE.

Flodin Anders, tel 060-914 19,
Bjärme 3801, 860 25 KOVLAND.
Forsmark Hans-Olov, tel 060-940 62,
Storbränna 2547, 860 25 KOVLAND.

Fränden Harriet,
Ede 5558, 820 70 BERGSJÖ.
Gode Marga, tel 060-50 01 09,
Falsterbovägen 14, 857 30 SUNDSVALL.
Grip Annica, tel 060-58 92 25,
Äs 2037, 865 91 ALNÖ.

Haggren Rolf, tel 0643-202 41,
Trappnäs 2394, 830 01 HALDEN.

Hallen Åke, tel 0650-104 37,
Masvägen 5 A, 824 42 HUDIKSVALL.
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Haller-Nilsson Gerd,
Rotnäs 1041, 841 93 ÖSTAVALL.

Hallgren Sven, tel 060-17 29 78,
Nackstavägen 54 B, 853 52 SUNDSVALL.

Hallmo Margareta,
Vallgångsvägen 53,80270 GÄVLE.

Hassel Sven, tel 060-61 6259,
Brädgatan 3, 854 60 SUNDSVALL.

Hellberg Tomas P, tel 0640-105153,
Täppvägen 21, 835 31 KROKOM.

Hildebrand Lars,
Orrvägen 5,80424 GÄVLE.

Holm Gunnar,
Kavelbrogatan 6, 824 52 HUDlKSVALL.
Ianson Håkan, tel 060-61 55 90,
Majorsgatan 10, 852 38 SUNDSVALL.

Johansen Vidar,
Geisdalsveien 53, NO-8028 MÖRKVED, NORGE.

Johansson Margareta, tel 0278-533 96,
Box 75,82303 SEGERSTA.
Jonsson Neil,
Furuborg, 740 10 ALMUNGE.
Jonsson Tony, tel 0611-107 53,
Fagottgatan 48,871 61 HÄRNÖSAND.

Karlsson Lisbeth, tel 0650-222 01,
Bagaregatan 6, 825 30 IGGESUND.

Lundström Sture,
Tjädervägen 1, 645 42 STRÄNGNÄS.

Malmström Mikael, tel 0511-100 44,
Marumsgatan 18, 532 32 SKARA.

Martens Ingemar, tel 026-14 15 68,
Hillmanskroken 7,80282 GÄVLE.
Mattsson Bengt,
Zätavägen 27, 892 30 LJUSDAL.

Näsström Per, tel 0611-401 63,
Stigsjö Hanaberg 45, 871 92 HÄRNÖSAND.

Offnegård Lennart,
Kaptensgatan 17, 619 34 TROSA.
Ohlsson Torbjörn, tel 0611-202 22,
Aspvägen 28, 871 52 HÄRNÖSAND.
Olsson Harry, tel 060-61 42 24,
Granitvägen 24, 853 57 SUNDSVALL.
Olsson Micael,
Box 130, 830 13 ÄRE.
Olsson Märta,
Offerdalsvägen 14 A, 835 31 KROKOM.

Persson Gunilla, tel 0651-138 84,
Snäre 132, 827 92 LJUSDAL.

Pettersson Lars, tel 060-61 53 96,
Ortviksvägen 51, 856 33 SUNDSVALL.

Pettersson Leif,
Lövgränd 10, 89232 DOMSJÖ.

Rapp Ing-Marie, tel 08-29 1575,
Graniidsvägen 9,172 75 SUNDBYBERG.
Skantz Ann-Cristin, tel 08-765 62 97,

Karpvägen 62, 181 30 LIDINGÖ.
Stålåker Ella, tel 0650-74 40 05,
Brytte 13, 824 94 HUDlKSVALL.
Söderström Ove, tel 031-26 62 32,
Ljungkullen 2, 433 66 PARTILLE.

Takkinen Leif, tel 0580-221 89,
Mossgruvan 6797, 714 91 KOPPARBERG.

Vikström Ing-Marie, tel 060-57 56 36,
Skogsvägen 8 B, 861 31 TIMRÄ.

Westman Thomas,
Norra Bulltoftavägen 69 A, 212 43 MALMÖ.

Woxberg Sven,
Skolgatan 7,98131 KIRUNA.

Åhlen Conny, tel 060-55 63 07,
SågverksvägenPl3026, 865 31 ALNÖ.

Åkerberg Anders,
Ängkärrsgatan 30 A, 813 31 HOFORS.

Äström Iwan, tel 060-15 22 22,
Tjädervägen 13,85631 SUNDSVALL.

Äström Liz, tel 060-15 6016,
Höjdgatan 4, 856 31 SUNDSVALL.
Österlund Harriet,
Box 128, 930 70 MALÄ.

Var snäll och meddela Ditt telefonnummer om det
saknas vid Ditt namn ovan! Detsannna gäller också
eventuella adressändringar. Ring kassören Göran
Karis, tel 060-61 86 88, eller e-posta (se styrelsen).

Efterlysning

Jag vill komma i kontakt med någon som forskar i
Sundsvall och kanske vet något om Johan Erik Söder
berg, död 1918-08-18. Sonen Carl Johan Söderberg
utvandrade till USA 1892-06-24. En nu levande släkt
ing, Craig Soderberg, vill veta lite mer om Johan Erik
Söderberg, födelseår, ort, o s v. Nån som vet ?

Kontakta Robert Hannnarstedt (se styrelsen).

Anno 1890 - Folkräkningen 1890 på nätet

Sedan några år tillbaka pågår ett omfattande regist
reringsarbete syftande till att digitalisera den sk
Folkräkningen för året 1890 och skapa en sökbar his
torisk databas över Sveriges befolkning som den såg ut
det året. I ett samarbete mellan Arkion och Forsk
ningsarkivet görs nu en första del fritt tillgiingligt på
Internet - Västerbottens län med 123.000 invånare. Se
dan premiären den 17 mars 1998 har mer än 150.000
sökningar gjorts. Internet-adressen är:
http://www.foark.umlLse/folk/
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Datariksdagen i Linköping
På uppdrag av Sveriges Släktforskarförbund anord

nade Föreningen DIS ett seminarium om dataprojekt
för släktforskning den 25-26 april 1998 i Linköping.
Detta var en fortsättning och en uppföljning av liknan
de seminarier anordnade i Växjö av Kronobergs Ge
nealogiska Förening 1995 och i Mölnlycke av Före
ningen Släktdata 1996.

Ett 50-tal deltagare, representerande föreningar och
institutioner från hela landet hade samlats till detta
seminarium för att berätta om olika typer av datapro
jekt, som bedrivs och kan användas för att underlätta
släktforskning, samt diskutera standardisering, norme
ring och andra principer för samarbete och samordning
mellan olika sådana dataprojekt i syfte att skapa en
gemensam registerpolicy.

I rorberedelsearbetet deltog även Släktforskarförbun
dets datagrupp, där förbundsstyrelsen, DIS, PLF och
Släktdata är representerade. Man utgick också från
förslag från de tidigare seminarierna, bearbetade av en
kommitte utsedd på seminariet 1996. Deltagare i Da
tariksdagen hade även möjlighet att sända in egna ror
slag ("motioner").

Seminariet, som samtidigt blev en lyckad rorövning
för DIS inför Släktforskardagarna år 2000, hölls på
konferensanläggningen Collegium inom universitets
området Mjärdevi. Logi var ordnat på Seandie Hotel i
Ryd, som ligger på gångavstånd.

Från Midälva Genealogiska Förening och Föreningen
DIS-MITT gemensamt deltog Annika och Lennart
Lindqvist.

Programmet i korthet:

Lördag den 25 april
• Föreningen DIS' ordförande Sture Bjelkåker hälsa
de välkommen, redogjorde för programmet, öppnade
Datariksdagen och lät deltagarna presentera sig.
• Demografiska Databasen för Södra Sverige presen
terades av Anders Svensson från Landsarkivet i Lund.
Man avser att bokstavstroget skriva av och på data
medium registrera alla födelse- vigsel- och dödböcker
mellan 1850 och 1897 inom Lunds landsarkivdistrikt,
dvs 125 församlingar inom 44 kommuner i landskapen
Skåne, Blekinge och Halland.

• Lunch,
• Projekt Indiko, som skall göra Demografiska Data
basen i Umeå tillgänglig på Internet, presenterades av
Sören Edvinsson från Umeå Universitet.

• Registerprogram som används av Demografiska
Databasen i Umeå presenterades av Peter Berkesand,
Linköpings universitet.

• Em-kaffe.
• CD-skivan "Människor och miljöer på Stockholm
Söder 1870-1930" presenterades av Stefan Fogelvik,
Stockholms Historiska Databas.

• En genomgång av rorslag från tidigare datasemina
rier om standardisering, normering, mm, gjordes av
Sven Johansson, Hallands GF. Behovet av gemensam
policy avseende dataprojekt för släktforskning diskute
rades.

• Middag.
• Kortfattade presentationer av vissa deltagande fö
reningars/institutioners dataprojekt, bl a av Sam Blixt,
PLF (PLF), Perhåkan Forss, Släktforskarnas Hus (5
delprojekt), Georg Hansson, Landsarkivet i Östersund
(Reg av kyrkböcker), Jan Appelqvist, Sveriges Släkt
forskarförbund (propositionen om personuppgiftsla
gen), Per Liljeström, Släktdata (Namnnormering).

Söndag den 26 april
• Diskussion kring samverkan mellan offentliga och
ideella organisationer.

• Fm-kaffe
• Projektet "Kyrkböcker On Line" presenterades av
Thomas Hermelin, Genline
• En lägesrapport från rorstudien "Digitalisering av
arkivmaterial" gavs av Jose Fonseca och Ann-Cathrin
Häggström, Svar.

• Lunch.
• Några hemsidor för släktforskning på nätet angavs
av Anders Svensson, Landsarkivet i Lund och Sam
Blixt, PLF.
• DISBYT 2000 - anbyte med dator presenterades av
Olof Cronberg, DIS.
• Paneldiskussion om Etik och kvalitet i dataprojekt
för släktforskning. I panelen: Jan Appelqvist, Sveriges
Släktforskarförbund, Anders Svensson, Landsarkivet i
Lund, Stefan Fogelvik, Stockholms Historiska Data
bas.

• Em-kaffe.
• Reklam gjordes ror NordGen 98 den 3-4/10 i Salt
sjöbaden.
• Diskussion och beslut om minsta registerstandard
att tillställas Sveriges Släktforskarförbund, Minimi
standarden lämnades till datagruppen för vidareremiss
till de offentliga institutionerna.
• Avslutning av Föreningen DIS' ordförande Sture
Bjelkåker.
• Därefter gavs tillfälle till förhandstitt på Föreningen
DIS' och Östgöta Genealogiska Förenings nya Fors
karstuga i Gamla Linköping.

För utförligare referat se inlagan "Minnesanteck
ningar. .." i Föreningen DIS' medlemstidning DISKU
LOGEN nr 45, som alla medlemmar i DIS fått under
sommaren. Minnesanteckningarna finns även att läsa
på Föreningen DIS hemsida, http://www.dis.se
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Släktforskardagar i Jönköping 1998

Fredag-Söndag den 28-30 augusti anordnades årets
Släktforskardagar i Jönköping i samband med Sveriges
Släktforskarförbunds riksstämma, som hölls under lör
dagen. Ett av Föreningen DIS' 5 ombud vid stämman
var DIS-MITT's sekreterare Lennart Lindqvist. På
fredagen hade förbundet ordförande- och redaktörskon
ferenser. DIS-MITT's Red deltog vid redaktörskonfe
rensen, som leddes av Elisabeth ThorselI och Håkan
Skogsjö. Där behandlades Upphovsrätt, Inter
net/Rötter, Nya tryckfrihetsförordningen och Layout.
Cirkelledarkonferensen var förlagd till lördag förmid
dag. På fredag em och kväll sattes utställningen upp av
de deltagande utställarna.

Man höll till i Folkets Hus mitt i staden. Huset in
rymde lokaler för allt, dvs ror konferenser, riksstämma,
föredrag och utställningar. Även hotell fanns i byggna
den. De olika lokalerna var dock belägna i tre olika
våningar (av fyra), vilket av de flesta nog upplevdes
som något splittrande. Vädret stod arrangörerna bi när
den pampiga släktforskarmarschen genom staden efter
ungdomsmusikkår inledde lördagens aktiviteter. Invig
ning av släktforskardagarna förrättades iSofiaparken
utanför Folkets Hus av landshövding Birgit Friggebo.

Riksstämman leddes rutinerat av förre hovrättspresi
denten Carl Axel Petri. Den väntade valthrillem mellan
sittande ordförandekandidaten Krister L:son Lager
svärd och uppstickaren Ted Roswall blev ingen thriller
alls, utan Lagersvärd omvaldes med acklamation. Av
styrelseledamöterna hade Carl-Gösta Gyllenswärd,
Växjö, och Bernth Lindfors, Njurunda, avböjt omval. I
deras ställe valdes Sigurd Nygren, Södra Västerbottens
GF och Annika Odfors, Blekinge SFF. Revisorn Carl
Göran Backgård, Åkersberga hade avböjt omval och
ersattes av Håkan Linderyd, Nyköping-Oxelösunds
SFF. Av motionerna visade sig frågan om återgång till
att ha ordförande- och redaktörskonferenserna samti
digt vålla den största oenigheten, varför votering måste
tillgripas. Motionen avslogs med knapp majoritet. Den
avgående styrelseledamoten Carl-Gösta Gyllenswärd
föreslogs av DIS-ordföranden Sture Bjelkåker till he
dersledamot nr 4 efter Erik ThoreIl, Allan Grund och
Bertil Haslum. Stämman gick på Bjelkåkers linje och
valde Carl-Gösta Gyllenswärd till hedersledamot.

Värdföreningarna, som i år var 8 st, alla från Jön
köpings län, hade dock ordnat ett digert program med
många fina föredrag både under lördagen och sönda
gen, som Red tyvärr inte hann med att lyssna på.

Som vanligt deltog en stor mängd utställare. Där var,
förutom Sveriges Släktforskarförbund och Föreningen
DIS, även släktforskarföreningar, arkiv och andra in
stitutioner, samt olika företag som bl a sålde mikro
kortsläsare, släktforskarprogram, böcker, mm, totalt
ett 40-tal utställare. Här nedan redovisas endast något
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om de utställare som hade med något med anknytning
till datorer.

Ingen släktforskarförening fanns med från vårt dist
rikt i år. Däremot deltog SVAR, Genline och Bollnäs
(I) Antikvariat. Ombud vid stämman fanns dock med
från flera norrlandsföreningar.

Föreningen DIS förekom i år på 4 olika ställen. En
monter ägnade sig åt medlemsservice samt info om re
gionföreningarna och fadderverksamheten. Där visade
förstås också den nya regionföreningen DIS Småland
upp sig och sin nya hemsida med adress
http://www.torget.se/users/dfDISsmaIJ . En annan
monter gav en förhandstitt på den kommande 32-bitars
DISGEN ver 7.1. Den färdiga versionen väntas inte
släppas förrän nästa år. Dessutom kördes en Power
point-slinga om föreningen. I en tredje monter hade
man DISGEN-verkstad med Mae och PC. Man labore
rade med ansedlar, antavlor, stamtavlor, släktmatrik
lar, släktböcker, mm. I den fjärde och sista montern
körde man anbyte med DISBYT. Föreningen DIS'
hemsida: http://www.dis.se .

Genealogiska Samfundet, Finland visade databasen
Genealogia med de finska historieböckerna, som också
finns sökbar på Internet. Besök gärna deras hemsida

http://www.genealogia.org/indexr.htm .
Företaget Archeion AB visade sin nya version 6.0 för

Windows av Holger. Mer info hittar du på hemsidan
http://www.alcom.aland.filOondia/hskogsjo

Emigrantinstitutet visade ett beståndsregister om
1.700 poster, vidare ett register med 80.000 poster
Svensk-Amerikanska kyrkoarkiv. Dessutom ett register
med 200.000 poster med medlemmar i Svensk-Ameri
kanska kyrkoförsamlingar. Man håller också på med
ett register över personer i litteraturen, som finns på
EL Vidare sålde man CD:n Emigranten med emigrant
registret EmiBas. Här fattas ännu många församlingar,
i Medelpad är t ex bara 3 församlingar registrerade
(Alnö, Attmar och Galtströms Bruk). Här önskar man
fler frivilliga krafter för excerpering. Hemsida:
http://www.hv.se/forskn/migr/sei .

Företaget Molander's Genealogy Service visade
Synnöve Molanders egen forskning, bl a hennes antav
la samt ättlingar till Lars Månsson Grotte.

Företaget Genline visade förstås "Kyrkböcker On
line", dvs scannade kyrkobokssidor på Internet. Hem
sidan heter http://www.genline.se/. Hittills finns
Algutsboda i Kalmar län upplagt. Nytt var en sök-pad
inlagd i bilden, där man dels kunde ange sökbegrepp
som församling, längdtyp och startår, dels kunde man
övrera scrollningen i alla riktningar (bra vid närbilder).
Det sistnämnda kommer senare att ersättas med en
hand som grabbar tag i bilden. Man har planer på att
kunna använda länkar till kyrkobokssidorna på nätet
som källhänvisningar direkt från DISGEN.
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Sveriges Släktjorskarförbund demonstrerade och
sålde CD:n med Svenskt Biografiskt Lexikon, Sveriges
Dödbok och Telefonkatalogen Bas. Besök förbundets
hemsida http://www.genealogi.se !

Blekinge Släktjorskarförening visade ett register som
innehöll 7.038 st blekingska båtsmän. Man uppskattar
att det har funnits ca 15.000 st båtsmän i Blekinge.

Kronobergs Genealogiska Förening demonstrerade
en databas med ca 541.000 poster ur ministerialböcker
i Kronobergs län. F n är ca 40 % av den totala popula
tionen i ca 100 rorsamlingar inmatade. Ca 50 personer
har jobbat med detta i hittills 8 år. Planer på en CD
finns. Hemsida: http://www.genealogi.se/kgf.htm .

Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening visade
en bas med ca 100-150.000 poster ur ministerialböcker
i Jönköpingsbygden. Hemsida:
http://www.algonet.se/-peteraxe/ .

Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum (PLF) i
Oskarshanm erbjöd som vanligt sökning i sin stora
databas med 2,8 milj poster ur ministerialböcker för
160 församlingar i östra Götaland, dock främst i Kal
mar län med Öland. Hemsida:
http://www.genealogi.se/pIf.htm .

Företaget CD-klubben för släktforskare, som presen
terade sig för första gången just här i Jönköping, visade
sin affärside att gratis låta producera folks forsk
ningsmaterial på CD. Man säljer skivorna och forska
ren får ett honorar per skiva utan att ha haft några om
kostnader. Till en böljan hade man att erbjuda skivor
till försäljning med "Värmländska prästsläkter",
"Nanm ur hammartingsprotokoll", "Kisa sn (FVD)",
"Gillstad sn (sockengenealogi)" och "Avskrift av Sa
lems sockenstämmoprotokoll 1664-1801". Klubben
drivs av förra sekreteraren i Sveriges Släktforskarför
bund, Madeleine Raftö. Hemsida finns:
http://www.algonet.se/-hamster/cdclub.htm .

Företaget Datagenealogen sålde släktforskarpro
grammet Andata samt tillhörande församlingsregister,
sjukdomsregister och kungadatabank. Hemsida:
http://homel.swipnet.se-w-10898/index.html.

Jesu Kristi Kyrka av de Sista Dagars Heliga, visade
som vanligt sitt system av CD med släktsöksystemet
Family Search, som ingående beskrevs i nr 1/94 av
DIS-MITT-Nytt. Hemsida:
http://www.algonet.seHiahonal .

Genealogiska Föreningen (GF) visade en Power
Point-demo om roreningen samt diverse register över
sina samlingar. Släktnanmsregistret, som redan finns
som "manuellt" register, är under inmatning och har
kommit till bokstaven H.

Hallands Genealogiska Förening hade ett register
för bouppteckningar i Hallands län, som var helt klart.
En CD kommer till hösten. Man hade också ett vigsel-
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register för samma område, som gick fram till år 1860
och var klart till 75 %. Hemsida:
http://www.halland.genealogi.se .

Företaget Gensoft visade släktforskarprogrammet
Reunion, som tyvärr endast finns att få för MAC nu
mera. Hemsida: http://www.gensoft.se .

Företaget Bollnäs Antikvariat tar jag med, trots att
man inte visade något som hade med data att göra. Att
de hade rest så pass långt söderut, berodde bl a på att
den nye ägaren är släktforskare, ja faktiskt en av DIS
MITT's medlemmar, Östen Hände!. Hemsida finns
även här: http://www.bollnas.selbokstuganl .

På lördagskvällen anordnades Småländskt Gille med
logdans (?) och bondkomik på Åkarps loge utanför
staden. Rolf von Otter sjöng ackompanjerad av Fred
Andersson. Dessförinnan spelade trion Tre Små Gri
sar. En originell men trivsam variant på släktforskar
middagen.

Vi hoppas och tror att även nästa års Släkt-forskar
dagar i Karlstad, den 17-19 september 1999, kommer
bli ett lika trevligt minne som årets i Jönköping. Till
Karlstad får vi väl ändå tro att några norrlandsföre
ningar vågar sig.

Nyheter på Medelpadsarkiv

Nya mikrokort
Nu finns det också bouppteckningar på mikrokort. Vi

har köpt in mikrokorten från SundsvalIs Rådhusrätt
(1888-1903) och från Torps tingslag (1840-1889). Till
Torps tingslag hör följande socknar: Borgsjö, Haverö
och Torp. Register finns.
Demografiska databasen

Nu är det möjligt att sitta i forskarsalen och kost
nadsfritt söka i Demografiska Databasens register över
Sundsvallsregionen. Ring gärna i förväg och boka tid
om du vill vara säker på att datorn är ledig.
Internet

Besök oss gärna på Internet. Sidorna har uppdaterats
och mycket har tillkommit under sommaren.
http://www.sundsvall.se/s-kommunlknltur/ medel
pad/index.htm .
Arkivens Dag

Boka redan nu lördag den 7 november kl 11-16. Då
är det Arkivens Dag i hela landet. På Medelpadsarkiv
blir det bl a föredrag, visningar av arkivdepåer, tips
runda och visningar av databaser. Medverkar gör
Sundsvalls Bildcentral, Medelpads Sjöhistoriska Fö
rening, SundsvalIs Registreringscentral (som registre
rar SundsvalIs Sjömanshus) och Midälva Genealogiska
Förening. För mer information se annonser i dagspress.

Medelpadsarkivs öppettider se sista sidan/
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Angående Landsarkivets öppethållande

Forfråganfrån DIS-MITT till Landsarkivet den 1998
02-25:

Chefen fOr Landsarkivet i Härnösand
Box 161
871 24 Härnösand

Det har kommit till vår kännedom att Landsarkivet i
Härnösand p .g.a. kostnadsskäl i fortsättningen endast
kommer att ha öppet under dagtid. Detta kommer att
innebära stora svårigheter för släktforskare, som har
ett arbete på dagtid eller bor på lite längre avstånd från
Härnösand, vilket de flesta av vår förenings medlem
mar gör.

Föreningen DIS-MITT är en regional förening i
MITT-Sverige (XYZ-Iänen) med ca 400 medlemmar
som använder datorn som hjälp vid släktforskning.
Inom regionen finns också 16 st lokala släktforskarfö
reningar med ca 100-500 medlemmar. De flesta av
nämnda föreningars ca 5000 medlemmar bor utanför
Härnösand och många arbetar heltid.

Vår styrelse beklagar detta beslut och vädjar till
Landsarkivet att lämna lite möjligheter kvar till fors
kande under några kvällar och/eller någon lördag per
månad.

Enligt uppdrag av DIS-MITT's styrelse

Lennart Lindqvist, sekreterare

Svar jrån Landsarkivet den 1998-03-05:

DIS-MITT
Lennart Lindqvist
Lejdarvägen 13
86532ALNÖ

Öppethållande i Landsarkivets forskarsalar

Med anledning av Ert brev 1998-02-25 får Landsar
kivet meddela följande.

Landsarkivet har som långsiktigt mål att öka öppet
hållandet från nuvarande läge (månd, ons-fre 0830
1600, tisd 0830-2100, mån-fre under juni-augusti
0830-1500) till att kunna ha öppet två långa dagar per
vecka (månd-tisd 0830-2100) samt lördagar (0900
1300). Landsarkivets avsikt var, att detta utökade öp
pethållande skulle införas stegvis, så att fr o m 1998
skulle forskarsalarna vara öppna både måndagar och
tisdagar 0830-2100.

Landsarkivet har, i likhet med övriga landsarkiv och
Riksarkivet, ålagt besparingar under budgetåret 1998 i
ej obetydlig omfattning. Öppethållande under kvällar
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och lördagar medför dryga personalkostnader.
Landsarkivet har därför företagit inskränkningar i öp
pethållandet som ett led i besparingsarbetet.

Landsarkivets långsiktiga mål att öka öppethållandet
står kvar. Det är utan tvekan viktigt för tillgängliggö
randet och levandegörandet av vårt gemensamma kul
turarv. Landsarkivet är tacksamt för stödet från släkt
forskarrörelsen i arbetet på att skapa resurser för ett
efter hand vidgat öppethållande.

Med vänlig hälsning

Carl-Edvard Edvardsson

Efterlysningar

För min forskning är jag intresserad av uppgifter om
nedanstående personer, som enligt husförhörslängderna
emigrerade från SundsvalIs stad under 1800-talets se
nare hälft, eller som i ett par fall via ett par andra stä
der.

Gissberg, Oskar, bokhållare, född 1844-03-08. Flyt
tade från Sundsvall till "Australien" 1869. Gifte sig i
Sonora, Argentina, 1891-06-16.

Greijner, Johan Augnst, garvare, född 1844-03-10.
Flyttade från Sundsvall till "Amerika" efter 1873-03
11 (datum för flyttningsbetyg).

Nordström, Carl Frans, snickare, född 1825-01-28.
Flyttade från Sundsvall till"Amerika" 1868.

Nore1ius, GustafWdhehn, arbetare, född 1852-03-08.
Flyttade från Östersund till ''Nordamerika'' 1885-05
29.

Rahm, Gustaf, hattfabrikör, född 1862-06-12. Flytta
de från Sundsvall till "Sydafrika" (?) 1902-09-23
(eller -25). Död i Boston, USA, 1910.

Styf, Anders, handlande, född 1855-04-26. Flyttade
från Sundsvall till "Australien" 1892.

Wessblad, Carl Elon Arthur, civilingenjör, född
1855-02-12. Flyttade från Malmö Sankt Petri till ut
rikes ort 1880-08-14- Gift i Sankt Petersburg, Ryss
land, 1884.

Tack på förhand!

Mikael Svanberg
Institutionen för historia
Umeå Universitet, 901 87 Umeå
Tel: 090-786 99 83, Fax: 090-786 76 67

E-post: mikael.svanberg@historia.umu.se
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Web-rutan

Som du kanske har märkt har föreningens hemsida
fått en ny Webmaster. Det är Annika Lindqvist som
tagit över efter Robert Hammarstedt.

Annika och Robban har också egna hemsidor och
dessa når du via länkar från DIS-MITT's. På Släkt
forskarförbundets hemsida "Rötter" har Annikas sida
fått ett omnämnande under "Rötter rekommendar", lik
som MGF-medlemmen Hans Högrnan i Sollentuna.

På hemsidan finns än knapp, som är märkt
"Gästbok". Aktiviteten här skulle kunna vara högre än
hittills. Här kan man, som brukligt i Gästböcker, berät
ta att man varit in på hemsidan och om man har några
synpunkter på den. Men dessutom kan man starta och
föra debatter samt göra efterlysningar och förhopp
ningsvis få svar. Efterlysningarna tas också automa
tiskt in i medlemsbladet. men inte tvärt om, dvs vill du
ha in en efterlysning från medlemsbladet till hemsidan,
måste du skicka in den här eller till Webmaster.

Efter sommaren har till kommit en sida (ännu utan
knapp) med släktforskarföreningar i XYZ-länen. För
utom namn, adress och telefonnununer visas i före
kommande fall resp förenings e-post-adress och Item
sidesadress. båda med länkar. Vi önskar här att före
ningarna hör av sig med kompletteringar och ändring
ar, så att sidan kan hållas up to date.

Under knappen "Kalender" kan föreningarna få in
fört sina kommande aktiviteter. Även här önskar vi att
föreningarna (DIS-MITT-ombuden eller någon annan)
hör av sig med uppdateringar. Märk då att uppdate
ringar av hemsidan görs fortlöpande under året, medan
vårt medlemsblad kommer ut endast 2 ggr per år. Så,
skicka in era programpunkter till Webmaster så snart
ni gör några förändringar, så kommer de in på hemsi
dan.

Antikvariat Genealogica

Tommy Näzell heter en man som under året startat
ett genealogiskt antikvariat på Ioternet. Katalogen
finns på "on line" på hemsidan http://www.algonet.se/
-nzl och kan också beställas med e-post
genealogica@hotmail.com

Hemsidor och BBS:er för släktforskare

DIS (Linköping)
Hemsida: Itttp://www.dis.se
Webmaster: Jonas Medin, tel 013-613 42
e-post: webmaster@dis.se

DIS Family BBS (Linköping): 013-13 94 73
Sysop: Bo Kleve, tel 013-14 0981
e-post: sysop@dis.se

DIS Aros (Västerås)
Hemsida: .tttp:/Iwww.dis-aros.se
Webmaster: Kent Roos, tel 0708-95 9400
e-post: webmaster@dis-aros.se

DIS Aros BBS (Västerås): 021-41 7740
Sysop: Boine Nurrni, tel 021-41 73 44,
e-post: sysop@dis-aros.se

DIS MITT (Alnö)
Hemsida: /tttp://www.dis-mitt.y.se
Webmaster: Annika Lindqvist, tel 060-55 83 39
e-post: annika.lindqvist@sundsvall.mail.telia.com

DIS MITT BBS (Njurunda): 060-31534
Sysop: Bernth Lindfors, tel 060-315 24
e-post: bemth.lindfors@swipnet.se

DIS Syd (Staffanstorp)
Hemsida: Itttp:/Iwww.dis-sydm.se
Webmaster: Krister Olofsson, tel 040-98 1967
e-post: krister@dis-syd.m.se

DIS Syd BBS (Staffanstorp): 046-25 82 35
Sysop: Jan Nilsson, tel 046-25 57 88
e-post: jan@dis-syd.m.se

DIS Småland (Eksjö)
Hemsida: Itttp://www.torget.se/users/dlDISsmaV
Webmaster: Sara Karlsson
e-post: saratann@algonet.se

DIS Väst (Torslanda)
Hemsida: Itttp://sd datatorget. educ.goteborg.se/disv/
Webmaster: Hans Vappula
e-post: hans.vappula@gds.gu.se

DIS West BBS (Torslanda): 031-563131
Sysop: Kjell Weber, tel 031-56 34 77
e-post: kw@rnbox312.swipnet.se

DIS Öst (Stockhohn)
Hemsida: Itttp://www.abc.se/-maju/disost.lttm
Webmaster: Marianne Funayama, tel 08-76049 71
e-post: mafu@abc.se
Genealogiska Föreningen (Stockhohn)
GF BBS (Stockholm): 08-530430 88
Sysop: Christer Jonsson
e-post:

Släktdata
Hemsida: 'tttp://sddatatorget.educ.goteborg.se/
Webmaster: Mats-Olof Sander, tel 031-68 56 26
e-post: moj@sd.datatorget.educ.goteborg.se

Sveriges Släktforskarförbund (Stockhohn)
Hemsida: Itttp://www.genealogi.se
Webmaster: Håkan Skogsjö, tel +(0)10-212 04
e-post:: hskogsjo@alcom.aland.fi

BBS:erna som böljar på "DIS" är öppna för alla DIS
medlemmar. På DIS MITT BBS finns dock areor som
enbart är öppna for DIS-MITT-medlemmar. En utför
lig handledning kallad "Modern och DIS Family" finns
i nr 35 av DISKULOGEN.



DIS-MITT-Nytt - Nr 2 1998

Några hemsidor på Internet

Ancestry Search:
http://www.ancestry.com/search/search.htm

Ancestry's Social Security Death Index (SSDJ) Online
Search: http://www.ancestry.com/ssdi/advanced.htm

Annika Tigers HTML nybörjarguide.
http://www.atiger.pp.se/sida.html

Anno 1890 - Folkräkningen år 1890:
http://www.foark.umu.se/folk/

Chat - Genealogy:
http://genealogy.miningco.com/mpchat.htm

Arkion: hhtp://www.ra.se/arkion/
Britt-Marie Wiberg, Timrå (9696):

http://home7.swipnet.se/-w-75996/start.htm
Bokus (nätbokhandel): http://www.bokus.com
Carl-Åke Wallin, Stocka (6035):
http://w1.650.telia.com/-u65002376/

Demografiska databasen i Umeå:
http://www.ddb.umu.se/

Elisabeth Carlssons hemsida:
http://freeloader.midnet.telia.com/teab04/

Everton's Genealogical Helper:
http://www.everton.com

Forskarföreningen Aiir, Söderhamn:
http://www.genealogi.se/alir.htm

Forskarföreningen Släkt och Bygd i Bollnäs:
http://www.bollnas.se/forskarforeningen/index.htm

Forskningsarkivet vid Umeå universitet:
www.foark.umu.se/indes.htm

Föreningen för Smedsläktforskning:
http://www.nada.kth.se/-ulfb/ffs.html

Genealogica (genealogiskt antikvariat):
http://www.algonet.se/-nzl/

Genealogical Database Index:
http://www.gentree.com/gentreee.html

Geuline: www.geuline.se/
Göran Karis, Sundsvall (4676):

http://www.algonet.se/-karis/index.html
Helen Edin, Kälarne (10423):

http://home6.swipnet,se/-w-66119/
HTML-skola (Carl Adell):

http://hem1.passagen.se/cadell/html/
Indiko - kyrkböcker på nätet:

http://www2.ddb.umu.se/indiko/wintro.htm
InternetGuiden (tidning om Internet):

http://www.internetguiden.com
Internetkatalogen (e-post-adresser):

http://internetkatalog.telia.com
Jämtlands läns släktforskare:

http://home3.swipnet. se/-w-33067/
Klubb Maritim (fören ffartygsintress): http://pc-78

120.udac.se:80011WWWINautica/ships/ships.html
Kulturnät Sverige - Arkiv/Släktforskning:

http://www.ku1turnat.iva.se/arkiv/slaktforskning/

Kungliga biblioteket: http://www.libris.kb.se
Lantmäteriet och Metria:

http://www.lm.se/treanny.html
Ljustorps hembygdsförening:

http://www.timra.se/-ljustorp/
Lidens hembygdsförening:

http://www.skola.sundsvall.selhembygd/
MapQuest: http://www.mapquest.com/
Mats Näslund, Vällingby (7213):
http://www.nada.kth.se/-matsn/
Microsoft Expedia Maps: www.expediamaps.com
Midälva Genealogiska Förening:

http://home.sundsvall.nulmidalva.gf
Mottiiand 400 år: http://www.algonet.se/-barbrols/

finnbygd/400prog.html
Newspapers on World Wide Web:

http://www.gt.kth.se/publishing/news.html
Njurunda hembygdsförening: http://home8.swipnet.sel

-w-80805/hembygden/hbygdsforening.htm
North American Genealogy Resources:

http://www.genhomepage.com/northamerican.html
Peter Andersson, Gävle (7663):

http://home3.swipnet.se/-w-36149/index.html
PratherlPrater Genealogy Chat Room:

http://home1.gte.netlhmartinp/chat.htm
Ragna och Olle Rosenius, Östersund (Olle 6875):

http://home6.swipnet.se/-w-66508/
Ronny Norberg, Gävle (7915):

http://hem.passagen.se/ronny2/index.html
Scandinavian Genealogy Pages:

http://www.algonet.se/-scandgen/ind.htm
Svenska Sidor Online: http://www.svenska-sidor.com/
Swedish Genealogy Links:

http://www.nts.mh.se/-blajo/swelinks.htm
Swedish Genealogy Page (forskarförteckning):

http://www.TS.UMU.SE/-petersj/swegen.html
Söderskivan, Företagsminnen:

http://www.foretagsminnen.se/
Tidningar i Sverige:

http://www.svt.se/e-adress/list4.htm
Tim Doyles Home Page: http://www.doit.com/tdoyle/
Tony Engberg, Gävle (1631):

http://hem.passagen.se/walo/index.htm
Ulla-Lenas hemsida:

http://home3.swipnet.se/-w-32790/ullIlNDEX.HTM
Vidar Johansson, Mörkved, Norge (10303):

http://home.sol.no/-\j .1000/
View over Sundsvall:

http://www.xinit.se/sundsvall/e-vy.html
Värmlands Släktforskarförening:

http://home6.swipnet.se/-w-61744/index.htm
Wido Lith, Frösön(5559):

http://home7.swipnet.se/-w-79637/
Örjan Öberg, Härnösand (8121):
http://www.itv.se/-va226/
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Några medlemmars e-post-adresser

Andersson Lars-Åke, Gagnef (4047):
mg10643@gaia.swipnet.se

Andersson Peter, Gävle (7663):
peter.andersson@mbox308.swipnet.se

Backlund Ulla, Örnsköldsvik (1650):
ulla.backlund@prominens.se

Berlin Olov, Härnösand (10411):
olov.berlin@swipnet.se

Björklund Birgitta, Sundsvall (1238):
birgitta.bjorklund@sundsvall.mail.telia.com

Blom Jörgen, Kovland (8519):
blomman@profilplat.com

Blästa Jörgen, Sundsvall (6266):
jba@nn.mobile.telia.se

Boliner Guy, Gävle (7476): guy.bollner@lm.se
Broodh Lennart, Bjästa (4268):

l.broodh@mailbox.calypso.net
Carlsson Curt, Norrsundet (5412):

curt.carlsson@lm.se
Eklund Hilding, Njunmda (8540):

hilding.eklund@sundsvall.mail.telia.com
Ellert Kerstin, Hackås (8249):

kerstin.ellert@berg.mail.telia.com
Ferner lnger Mari, Steinkjer, Norge (10115):

dek-rek@online.no
Forsberg Per-Anders, Fåker (6878):

per.anders.forsberg@swipnet.se
Gustavsson Karl-Erik, Sandviken (8473):

kegus@mail.bip.net
Hallgren Sven, Sundsvall (10555):

sven..hallgren@sundsvall.mail.telia.com
HannelI Jarl, Domsjö (6610): jhnl@algonet.se
Hast Anders, Sundsvall (4689):

anders.hast@forv.mh.se
Hermander Gunilla, Hudiksvall (6546):

macnilla@hudiksvall.mail.telia.com
Holmstedt Bo, Sundsvall (8825): hol@algonet.se
Höglund Helen, Nordingrå (0123):

helen@ciceron-hoga-kusten.se
Jonsson Herman, Delsbo (5497):

hermanjonsson@hudiksvall.mail.telia.com
Jonsson Tony, Härnösand (9512):

tonyjonsson@swipnet.se
Kjellin Olle, Moheda (4591): olle.kjellin@hum.hv.se
Källtorp Ove, Gävle (5101):

ove.kalltorp@mbox330.swipnet.se
Larsson Stig, Sundsvall (6388): stigsal@swipnet.se
Lindfors Bernth, Njunmda (0713):

bernth.lindfors@swipnet.se
Lundin Lena, Sundsvall (1524):

lena.lundin@sundsvall.mail.telia.com
Löfgren Ebbe, Söderhamn (5791): ebbe.l@swipnet.se

IlS

Magnusson Viktor, Sundsvall (4652):
viktor.magnusson@ebox.tninet.se

Martens lngemar, Gävle (8762):
mollo@gavle.mail.telia.com

Martinsson Martin, Matfors (4167):
martin.martinson@globalone.net

Melinder Sten, Örnsköldsvik (4387):
sten.melinder@ornskoldsvik.mail.telia.com

Modin Rune, Täby (4629):
r.modin@taby.mail.telia.com

Näslund Mats, Vällingby (7213): matsn@nada.kth.se
Olsson Anna-Britt, Sundsvall (6393):

annabritt.olsson@sundsvall.nu
Olsson Kurt, Bergeforsen (7657):

kurt.olsson@vpress.se
Palm Jan, Duved (4018): janpalm@algonet.se
Rosenius Olof, Östersund (6875):

olle.rosenius@swipnet.se
Sahlin Tomas, Sundsvall (5402):
tejm@hem1.passagen.se

Samuelsson Robert, Gagnef (5622):
robert.samuelsson@mailbox.swipnet.se

Schylberg Sven, Brunflo (0402): bhfgssg@algonet.se
Selander Sven-Olof, Timrå (9156):

sven-olofselander@mailbox.swipnet.se
Sjölander Börje, Sollefteå (4965):
borje.sjolander@vpress.se

Sjölund Göran, Skara (6855): goran-s@algonet.se
Stiernspetz Jan Y:son (4852): jan@Stiernspetz.pp.se
Svahn Anna, Njunmda (9400):

annasvan@hem1.passagen.se
Svensson Kerstin (1701) : f96ksn@acc.umu.se
Wide Nils, Sundsvall (5272): nils.wide@sundsvall.nu
Wimo Anders, Hudiksvall (5710):

anders.wimo@fammed.umu.se
Öberg Örjan, Härnösand (8121): oeberg@va.itv.se
Östby Sverre, Östersund (5071): ooy@ausys.se

Du medlem, som har egen hemsida eller e-post
adress som ej redan har publicerats i medlemsbladet,
meddela din(a) adress(er) till redaktören så kommer du
med nästa gång (även ändringar).

För att komma med med e-post-adress eller länk på
Föreningen DIS' hemsida krävs att du själv amuäler
din hemsida resp e-post-adress t ex via deras hemsida.

Detta gäller även Föreningen DIS-MITT's hemsida
liksom Släktforskarförbundets hemsida "Rötter". Är du
med på dessa tre kan du räkna med att bli sedd.

Medlem! Vad vill du läsa i medlemsbladet? Vad
vill du att vi skall göra vid våra medlemsmdten? Kan
du själv skriva något fOr medlemsbladet eller visa
något vid något möte? Kontakta redaktören Lennart
Lindqvist och berätta!
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Vårens program

Lör 3/10 kl 11.00 har vi Medlemsmöte i Sundsvall.
Se notis på sidan 1.

Lör-Sön 7-8/11 anordnar vi Veckoslutskurser i
DG7 både i Hudiksvalls läroverk och i Sundsvall
(lokal ej bestämd). Kursledare i Hudiksvall blir Staffan
Boden och Arne Söderström och i Sundsvall Bernth
Lindfors och Robert Hammarstedt. Anmälan till Hu
diksvall sker till Staffan Boden, se styrelsen, och till
Sundsvall till Robert Hammarstedt, se styrelsen.

Lör-Sön 21-22/11 i Hudiksvalls läroverk anordnar vi
en Veckoslutskurs i hur man gör hemsidor med hjälp
av DISGEN och Word97, där man också får lära sig
litet bildhantering, scanning och bearbetning. Kursle
dare blir Robert Hammarstedt och Staffan Boden. Man
kommer att varva föreläsningar med arbetspass. Kurs
avgiften blir 300 kr, varvid kaffe och smörgås ingår.
Minsta deltagarantal lOst. Anmälan till Staffan
Boden, se styrelsen, senast fredagen den 13/11.

Andra XYZ-föreningars program

Jämtlands Läns Släktforskaiförening kommer att ha
Medlemsträffar den 17/10, 14/11 och den 5/12.

Tor 24/9 kl 19.00 i Gudmundrå hembygdsgård berät
tar Jan Ringström, Sundsvall, om stuveriet i Ådals
hamnarna ooder rubriken Ådalens Stuveri AB. Ser
vering. Lotteri. Arrangör: Ådalens Slåktforskarfore
ning.

Tis 13/10 kl 19.00 i Röda RW1UUet, KFUM, Kyrko
gatan 29 i Sundsvall har Midålva Genealogiska Fö
rening en träff på temat Emigration. Vi får bl a höra
Moniqa Haraldsson berätta om utvandringen till Bra
silien samt höra Rolf Lusth berätta om hur det är att
leta sina släktingar i USA. Du som själv har forskat
utomlands - kom gärna och berätta om Dina erfarenhe
ter. Alla är självklart välkomna att bara lyssna.

I oktober planerar Ådalens Slåktforskarforening ett
möte i Krarnfors om författarinnan Laura Fitinghoff,
där Hervor Sjödin medverkar. Tid och plats meddelas
senare.

Lör 7/11 anordnas i samband med KulturArkivet på
"Arkivens dag" ett Öppet hus i Harmångers biblio
tek av Nordanstigs Bygd och Släktband. Se komman
de annons.

Jlr6

Till föreningarna: I detta nW1UUer är det, som synes,
litet magert med "Andra XYZ-föreningars arrange
mang, beroende på att ni i föreningarna inte meddelat
Redaktören Lennart Lindqvist eller Webmaster Annika
Lindqvist vad som är på gång. Om ni gör detta så snart
ni gjort ett nytt program, kommer det omedelbart in på
hemsidan och sedan in i nästföljande nW1UUer av DIS
MITT-Nytt.

Erbjudanden till föreningarna

DIS-MITT har ett gott samarbete med de lokala
släktforskarföreningarna i XYZ-området. Vi erbjuder
bl a föreningarna följande:
• Information av DIS-MITT hos föreningarna om da

torhjälp vid släktforskning, föreningarna DIS och
DIS-MITT, släktforskarprogrammet DISGEN för
DOS och/eller Windows samt om DIS-MITT BBS.
Kontakta ordföranden Robert Hammarstedt, tel
060-30228.

• Medverkan i DIS-MITT's medlemsblad DIS
MITT-Nytt med information om kommande pro
gram. För detta ändamål utser resp förening ett sk
DIS-MITT-ombud = kontaktperson med DIS
MITT-Nytt's redaktör Lennart Lindqvist. Kontakta
Lennart Lindqvist, tel 060-55 83 39 och meddela
ombudets namn och telefonnummer samt eventuell
e-post-adress.

• Medverkan på DIS MITT BBS med allmän infor
mation om den egna föreningen, kommande pro
gram, litteratur till salu, mm. Kontakta vår Sysop
Bernth Lindfors på tel 060-315 24 för närmare
upplysningar.

• Medverkan på DIS-MITT's hemsida på Internet
med allmän information om den egna föreningen,
kommande program, litteratur till salu, mm. Kon
takta vår Webmaster Annika Lindqvist på tel 060
55 83 39 for närmare upplysningar.

Medelpadsarkivs öppettider 1998

Januari-april, september-december: tisdagar kl 10
19, övriga vardagar kl 10-17, lördagar och söndagar
stängt.

Maj-augusti: tisdagar kl 10-18, övriga vardagar kl
10-16, lördagar och söndagar stängt.

Extraöppet kl 11-15 följande lördagar: 3/1, 17/1,
3111, 14/2,28/2, 14/3,28/3,2514, 10/10,24/10,7/11,
21111, 5/12.
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Redaktör: Lennart Lindqvist, LejdalVägen 13, 86532 ALN Ö tU tel 060-55 83 39 - e-post: lennart.Jindqvist@alfa.telenordia.se

KALLELSE TILL ÅRSMÖTET 1999

Du inbjuds härmed till DIS-MITT's årsmöte
Söndagen den 14 februari kl 11.00

i Mitthögskolans lokaler i
Campus Sundsvall, Akroken

Kornboden, Hohngatan 10, Sundsvall (se kartor på sidan 7)

11.00 - Arsmötesförhandlingar
(Föredragningslista bifogas denna kallelse)

Fikapaus

ca 13.00 - Bjärka-Säbyprojektet
En mu1timediell databas med landskapsrelaterad kulturhistorisk information

Docent Jan Paul Strid, Lioköping, presenterar projektet (mer om projektet på sidan 6)

ca 14.00 - Söderskivan
Människor och miljöer i Stockhohn 1870-1930

Vi tittar på vad som finns på denna CD (mer om skivan på sidan 8)

DISBYT 2000
och

Sveriges Släktforskarförteckning
på Internet

Nyheterna i DISGEN 7.0e
Uppgradering av DISGEN till version 7.0e (ta med diskett)

Mottagning av DISBYT-utdrag (per diskett)

Kallelse till ål=ö<" 1999 1
Innehåll................•....•...........................•......•.....•. 1
Faddrar 2
DIS-MlTT-Nyttnr 11999 2
DIS-MITT (fimkticeärer,mm) 2
DJS..MITT'sBBS - en epok går ur tiden•......•.... 3
Hänt sensist 4
Rapportfråo faddertrålfea 4
MGF's herosidaoch e-post-adress 4
DIS' årsmöte med funktiwärsmöle 5

INNEHALL Sida Bjilrl<a-S'b~ekt" 6
MitthöJ'likolan (kartor) 7
Söderskivan...•...•.....•.•..••.••..........................•..•..•..8
Nya medlemmar (sedan föregåeadenr) 8
Reuaice ersätter Disgen för Macintosh 9
Familjeregisterför Medelpadpå ny dator 9
Dator för släktforskare till salu 9
Modem till salu 9
Teknikrutan: Bildbantering,dcl2 10
Intern" 11
Slåktfcrskar'n, 11
Web-rutan. 12

Vårens program se sista sidanl

Hemsidor ochBBS:er för släktforskare 12
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Disbyt på Internet! 14
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Landsarkivets i Hårnösand öppettider.....•......... 14
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Erbjudanden till föreningarna. 14
Medelpadsarkivs öppettider 1999 14
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Faddrar

Här följer en lista över föreningens DIS-faddrar. Till
dem kan dn vända dig om dn behöver råd eller hjälp.

Asp Tore, Timotejvägen 15, 811 62 SANDVIKEN,
tel 026-25 1041, e-post: tore.asp@mailbox.swipnet.se

Bixo Arne, Tunforsgatan 5,84012 FRÄNSTA, tel 0691
30502, e-post: arne.bixo@mailbox.swipnet.se

Desen Jörgen, Forsed 2109, 873 9l BOLLSTABRUK, tel
0612-243 30, e-post: jorgendesen.forsedegkramfors.mail,
telia.com

Engberg Tony, Flintvägen 3 A, 821 51 BOLLNÄS,
tel 0703-50 63 04, e-post: walo@hell1.passagen.se

Hedström Benny, Solstigen 7,91534 ÄNÄSET, tel 090
1401 87, e-post: beyhen95@student.ull1u.se

Hennander Gunilla, Vattengatan 10, 82442 HUDIKS
VALL, tel 0650-941 88, e-post: macnilla@telia.com
(MAe-fadder)

Lindqvist Annika, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel 060
55 83 39, e-post: an.1i@alfa.telenordia.se

Lövgren Siv, Älvkarhedsvägen 11, 828 95 VIKSJÖFORS,
tel 0271-172 38, siv.1ovgren@ebox.tninet.se

Näslund Lennart, Nordanås 1071, 891 92 ÖRNSKÖLDS
VIK., tel 0660-37 21 09, e-post: lennart.naslnnd@notes.
sema.se

Schylberg Sven, Grytan 2450, 834 98 BRUNFLO, tel 063
207 01, e-post: bhfgssg@algonet.se

Svanberg Erik, SödraÖhn 9013, 833 94 STRÖMSUND,
tel 0670-520 22.

Söderström Arne, Kyrkbyn 198, 825 93 NJUTÄNGER,
tel 0650-700 91, e-post: arnesm@algonet.se

Westin Ove, PI 5130, 860 13 STÖDE, tel 0691-100 35,
e-post: ove.westin@sundsvall.nu

DIS-MITT-Nytt nr 1 1999
Upplaga 650 ex - Framställd med MS Word 6.0

DIS-MITT-Nytt sänds till alla våra medlemmar samt
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Väl mött!

re och man kan snabbt få svar på om man har gemen
sam forskning genom att ringa eller skicka brev. E-post
är ju ett modernt och snabbt sätt.

På DIS' Hemsida kan man även söka i Sveriges
Släktforskarförteckning. Här behöver man ingen in
loggning utan får fram träffarna direkt. Detta är dock
inte alls lika omfattande som DISBYT.

MGF har rådgivning i släktforskning på Medelpads
arkiv vissa lördagar. Tycker du att det finns behov av
att DIS-MITT finns närvarande vid samma tillfallen?
Vi provade detta när DIS-MITT var nystartat, men in
tresset var inte stort då.

Vi har nu i föreningen investerat i en bärbar dator
och videoprojektor och har med andra ord resurser rent
tekniskt att visa datorhantering i vilken lokal som helst.
Inlånade datorer som inte fungerar är ingen "höjdare".
Vem minns inte höstmötet på Högskolan där den stora
projektorn inte fungerade mot den inlånade bärbara
datorn?

Finns intresse i andra städer för träffar? Hudiksvall?
Härnösand? Östersund? Sollefteå? Ö-vik? Finns intres
se för att ha "bollplanks"-träffar en kväll per månad?
Hör av er om ni tror att det finns intresse för korta in
formationsträffar så får vi se hur vi kan lösa detta.

Kursintresset var ju mycket svalt i höstas. DG7-kur
ser i Sundsvall och Hudiksvall och kurs i
hemsideskonstruktion i Hudiksvall blev aldrig
fulltecknade och kom med andra ord inte till stånd.
Behovet kanske inte är så stort som att gå helgkurser
utan mer som korta lördags- eller kvällsträffar? Tyck
gärna till! Skicka en mail eller tyck till på årsmötet!

•

Jag hargått med i
DIS och börjat släkt~
torsk». Jag såg i
DISBYTatt jag är
släkt med Basker·
vittes hund!

Vad gör du
med min
bärbara
dator?

Robert

Nu när skinkan är uppäten, nyårs raketerna avfyrade,
granen är utdansad och vardagen åter för oss vidare i
en allt snabbare karusell hälsas du välkommen till vårt
årsmöte 1999.

Som ni kanske redan har sett så har vi fått DISBYT
och Sveriges Släktforskarförteckning på Internet.

Därmed stängs vår BBS som fungerat i ca 5 år. Att
kalla 5 år för en epok kanske är att "ta i", men 5 år i
databranschen är en lång tid. Tack Bernth som skött
vår BBS med bravur! Besöken var flitiga den första ti
den, men sedan våra medlemmar införskaffat Internet
har besöken nästan helt upphört.

Uppdateringen av BBS:en har skett med automatik
vad gäller meddelandeareorna medan uppdatering av
DISBYT har varit ett manuellt arbete. Problemet med
DISBYT har varit att ha samma standard som övriga
BBS:er i DISNET. Vid flera kontroller har det visat
sig att inte vid något tillfälle har DISBYT-baserna
varit lika. Nu har lösningen kommit med DISBYT på
Internet. Nu kommer DISBYT att finnas på ett enda
ställe och denna uppdateras så att alla får tillgång till
ny information samtidigt.

Har du provat nya DISBYT på DIS' hemsida? Jag
tycker att Olof Cronberg gjort ett enastående arbete
med detta. Chanserna till riktiga träffar ökar betydligt
sedan man infört förnamn som sökbegrepp. Som med
lem i DIS skickar man en e-mail eller meddelar på an
nat sätt att man vill ha inloggningsnamn och lösenord
för DISBYT. För att komma åt att söka på DISBYT
och få reda på vem som har träffarna måste man vara
registrerad medlem i DIS. Mer information om detta
finns på DIS' hemsida.

Min vanliga uppmaning: Lämna ditt DISBYT- bi
drag till Annika Lindqvist (DIS-MITT) så får du dels
en körning av ditt material mot hela databasen och se
dan kommer dina bidrag att läggas in i basen. Det går
utmärkt att skicka bidraget med e-post och bifoga
DISBYT-filen i brevet. Den som har mest nytta av
detta torde vara de som resonerar som "Jag har inte
mitt material klart än" o.S.V. Det är ju då som man
kanske har mest nytta av DISBYT. Man får lätt kon
takt med andra forskare som forskar på samma mate
rial. Sedan tycker jag personligen att det är mycket ro
ligt att få kontakt med "tjocka släkten", om än avläg
sen,

Jag vill åter påminna om att du inte lämnar ut dina
forskningsresultat med DISBYT, utan det som finns
registrerat för varje person är : Förnamn, Efternamn,
Församling, Län, Årtal för notiser och ditt namn med
telefonnummer, adress och eventuell e-postadress. Inga
relationer, dvs kopplingar, till andra registrerade per
soner finns med, så materialet som sådant går inte att
forska på. Vitsen är ju att få kontakt med andra forska-

DIS-MITT's BBS - en epok går ur tiden.
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Rapport från fadderträffen

Tisdagen den 15 september medverkade DIS-MITT,
tillsammans med Midälva Genealogiska Förening, vid
en s k Gagg-träff, som arrangerades i Njurunda hem
bygdsgård av Njurunda Hembygdsförening. Annika
Lindqvist visade hur man kunde använda DG7 vid
hembygdsforskning. Fullt hus rapporterades.

Lördagen den 3 oktober hade vi Medlemsmöte i
Mitthögskolans lokaler i Campus Åkroken i Sundsvall.
Släktforskarprogrammet Holger 6 för Windows visa
des av f.d. förbundssekreteraren Madeleine Raftö,
Ödeshög. Hon visade även sitt projekt CD-klubben för
släktforskare. Robert Hammarstedt surfade på bl a
Rötter, Indiko, DIS-MITT, mm. Möjlighet fanns att
uppgradera sitt DISGEN till senaste version. Även
DISBYT-utdrag kunde lämnas vid mötet.

Torsdagen den 15 oktober medverkade DIS-MITT
under IT-vecka 42 i Timrå bibliotek. Britt-Mari Wi
berg visade Internet och DG7 samt informerade om
DIS och DIS-MITT.

Lör-sön 17-18 oktober anordnade Föreningen DIS
en Fadderträff på Liljeholmens Folkhögskola i Rim
forsa utanför Linköping. Se separat notis på annan
plats.

Lördagen den 7 november medverkade DIS-MITT
vid Arkivens dag på Medelpadsarkiv. Annika och
Lennart Lindqvist visade DG7, m m, samt informerade
om DIS och DIS-MITT.

Lör-sön den 7-8 november skulle vi ha haft Vecko
slutskurser i DG7 både i Hudiksvall och Sundsvall.
Det hela blev uppskjutet till våren, eftersom det var för
få anmälda.

Lör-sön den 21-22 november i Hudiksvalls läroverk
skulle vi ha haft en Veckoslutskurs i hur man gör
hemsidor med hjälp av DISGEN och Word97, där vi
också skulle ha fått lära oss litet bildhantering, scan
ning och bearbetning. Det hela blev uppskjutet till vå
ren, eftersom det var för få anmälda.

Till dig, som frågar efter kurser, vill vi säga: När
medlemsbladet kommer ocb det står att det skall bli
kurs - anmäl dig! Om ingen anmäler sig blir det
ingen kurs!

Lör-sön 17-18 oktober anordnade Föreningen DIS
en fadderträff på Liljeholmens Folkhögskola i Rim
forsa utanför Linköping. De faddrar från DIS-MITT
som var med på träffen var Tore Asp från Sandviken,
Jörgen Desen från Bollstabruk, Gunilla Hermander
från Hudiksvall och Arne Söderström från Njutånger.
Från övriga Norrland deltog även Sigurd Nygren från
Umeå.

På lördagen inleddes fadderträffen med att DIS ordf.
Sture Bjelkåker kort berättade om "DIS just nu". Där
efter fick varje fadder presentera sig och kort rapporte
ra om sina egna erfarenileter om fadderverksamheten.
Programutvecklingsgruppen (pUG) berättade om vad
som hittills har gjorts. Diskussion om fortsatt inrikt
ning följde. Problemrapportgruppen (pRG) berättade
om hur man hittills har arbetat och sina erfarenheter.
Därefter blev en diskussion om förbättrad rapporte
ringsrutin. En kort lägesrapport för DISGEN för Mae
intosh redogjordes (Se separat notis på annan plats om
Reunion, reds anm). Lars Wallgren redogjorde för
"från DISGEN via RTF till Word". Kvällens sista
punkt var att man presenterade en utbildningsmatrikel
för a) DISGEN-kurser och b) Släktboksframställning.

Söndagen började med en resume av gårdagens dis
kussioner. Därefter berättade Lars Blomberg om Ak
tuell DISGEN-utveckling, version 7.0e och 7.1. Mul
timediautbildning var nästa programpunkt som Jan
Nilsson och Björn Johansson redogjorde för. Andra
programpunkter var Om våra hemsidor, DISBYT-ut
drag och tolkning av DISBYT-körningar, konvertering
mellan olika program och programversioner och till
slut fadderpärmen.

Gunilla Hermander

MGF's hemsida och e-post-adress

Midälva GF har äntligen fått en egen hemsida! Du
hittar den på adressen:

http://home.sIDldsvall.nulmidalva.gf
Webmaster är Annika Lindqvist, Alnö.
I samband med detta har föreningen också fått egen

e-post-adress: midalva.gf@sIDldsvall.nu
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DIS' årsmöte med funktionärsmöte

Söndagen den 15 november arrangerade Föreningen
DIS sitt årsmöte 1998. I samband härmed inbjöds olika
funktionärsgrupper (DISBYT-ombud, Redaktörer,
Sysopar, Utbildningsansvariga, Webmastrar och DIS'
styrelsen) till ett funktionärsmöte på lördagen kl 16.00
i DIS nya lokal i Gamla Linköping. Faddrarna och
Programutvecklingsgruppen (pUG) hade haft en träff
redan lör-sön den 17-18 oktober.

DIS' ordförande Sture Bjelkåker hälsade välkommen
och berättade bl a att DIS nu hade 7.800 medlemmar,
vilket aldrig skulle gå att administrera utan en väl fun
gerande organisation. Det är här de olika funktionärs
grupperna kommer in i bilden. Dagens program gicks
igenom varefter presentation av deltagarna företogs.

Olof Cronberg informerade sedan om att både Sveri
ges Säktforskarförteckning och DISBYT inom kort
skulle bli tillgängliga på Internet.

Björn Johansson informerade om att Dis Forum upp
delats i olika arecr samt om att DG7.0e kommer om
några veckor. I samband härmed berättade han om den
adventskalender som skulle komma på DIS' hemsida
och som väl alla(?) har sett nu.

Därpå företogs uppdelning i 2 grupper, DISBYT
ombud och Utbildningsansvariga i en grupp och Re
daktörer, Sysopar och Webmastrar i den andra. DIS
styrelsen fördelade sig mellan grupperna eller gick
emellan.

Sedan vidtog grupparbeten, som leddes av ansvariga
i DIS-styrelsen. Detta pågick fram till kl 18.00, då en
gemensam middag intog i Wärdshuset, som ligger all
deles intill föreningslokalen, som f ö delas med Östgöta
GF. Efter middagen fortsatte grupparbetena fram till
sena kvällen, ty ämnena som avhandlades var många.
Som avslutning samlades vi för att gemensamt "surfa"
på några intressanta hemsidor samt titta på några in
tressanta funktioner, som kanske kommer framdeles.

På söndag förmiddag var föreningslokalen öppen för
alla medlenunar. De flesta av deltagarna i lördagens
övningar var också där och kunde då bekanta sig mera
med lokalerna och med andra DIS:are. Många tog
också tillfället i akt att titta på det fantastiska levande
museum som Gamla Linköping utgör. Släktforskarda
garna år 2000 arrangeras av Föreningen DIS och man
planerar att förlägga arrangemanget till Folkets Park,
som ligger precis intill området. Besökarna vid Släkt
forskardagarna får då därför tillfälle att besöka Gamla
Linköping.

Årsmötet, med ett par hundra deltagare, startade kl
12.00 på söndagen och inleddes med att ordföranden
Sture Bjelkåker hälsade välkonunen och redogjorde för
programmet. Årsmötesförhandlingarna följde förstås
den stadgeenliga dagordningen. Vad som beslöt kom

mer att redovisas i Diskulogen, varför vi inte går in på
detta i detalj här. Ett stort projekt som man har framför
sig är i all fall, som redan nämnts, Släktforskardagarna
år 2000. Man kommer här att göra en extra satsning på
Teknik. De närvarande uppmanades att "spåna" friskt
och att konuna med förslag till den kommitte som
kommer att presenteras vid ett upprop i Diskulogen.

Efter lunch presenterade docent Jan Paul Strid det
högintressanta Bjärka-Säbyprojektet, som även DIS
MITT's medlemmar får tillfälle att ta del av vid vårt
årsmöte. Se artikel på annan plats i detta nummer.
Detta är något som särskilt borde intressera hembygds
föreningarna.

Lars Blomberg gick igenom nyheterna i Disgen 7.0e
och nämnde även något om 32-bitarsversionen 7.1.
Förslag till nya funktioner och förbättringar kan läm
nas till Programutvecklingsgruppen (pUG), på adress
dis-pug@dis-se.

Olof Cronberg informerade om att Sveriges Släkt
forskarförteckning och det nya DISBYT2000 snart
kommer på Internet. DISBYT innehåller nu ca 2 milj
poster från ca 1000 medlemmar. Vi uppmanades att
skicka in nya fräscha utdrag redan kommande vecka,
så skulle de komma med i första omgången. Vi tipsa
des dessutom om att kolla DIS' adventskalender på
DIS hemsida http://www.dis.se.

Som extranummer visade Åke Siversson från firman
GecData i Linköping en ny svensk originaluppfinning.
Det var något som kallades C Pen, ett fotografiskt
minne, som man håller som en penna och för över en
(tryckt) text, som man vill spara. Rymmer ca 3000 si
dor text och klarar att tolka texter med olika tecken
snitt och olika språk. Du "tankar" sedan över texten till
din PC (Win 95/98) via en inbyggd IR-port. C Pen in
nehåller en digital kamera och OCR programvara samt
en 100 Mhz processor med l ME RAM minne och 8
ME "flash"-minne, av vilka 6 ME används för att
lagra texten. Väger l 00 g, ryms i din ficka och kostar
4.000 kr + moms och postförskott (OBS dessa priser
uppgavs då, jag har sett lägre priser sedan i pressen).
Ytterligare upplysningar kan fås från GeoData, tel
0706-66 28 07.

Efteråt tittade man vid ett antal stationer på nämnda
C Pen, Söderskivan och några andra intressanta ting.
Dessutom pratade man och tittade på släkten på var
andras bärbara datorer.
Samnunanfattningsvis skall sägas att detta var en
oerhört givande helg för oss datoranvändande släkt
forskare. Ett arrangemang som Föreningen DIS skall
ha all heder av! Som extra bonus fick vi uppleva att SJ
anpassat sina tågtider så att även vi norrlänningar
kunde ta oss till och från Linköping och vara med från
början till slut på detta arrangemang!
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Bjärka-Säbyprojektet

Bjärka-Säbyprojektet är ett projekt vid Tema-institu
tionen på Linköpings universitet med Riksantikvarie
ämbetet och Kulturdepartementet som medintressenter.

Bjärka-Säbyprojektets primärmål är att skapa en
prototyp för en multimediell databas som med hjälp av
digitala kartor (GIS) skall kunna hantera och tillhan
dahålla landskapsrelaterad kulturhistorisk information.

I stället för att som nu behöva hämta information
manuellt ur olika arkiv i landet skulle den intresserade i
framtiden kunna få fram allt relevant källmaterial kring
en geografisk lokalitet, t ex en gård eller en by bara
genom att klicka på dess namn på en digital karta.

Till ortnamnet länkas olika slags källmaterial som
berör orten i fråga. Det kan vara tryckta eller otryckta
källor om äldsta belägg, namnets härledning, kända
ägare under medeltiden, deras släktrelationer, eventuel
la sägner, uppteckningar eller inspelningar gjorda på
ort och ställe, fotografier och avritningar av husen, etc,
etc. Dessa data kan i sin tur kombineras med informa
tion från den demografiska databasen och andra data
baser över lantmäterikartor, kulturhistoriska byggna
der, kommunikationer, näringar, jordarter, vegetation,
mm.

Projektet beräknas få avgörande betydelse för forsk
ningen, men också för tillgängliggörandet av det imma
teriella kulturarvet i allmänhet. Kunskap om detta är
idag starkt efterfrågat i samhället. Bjärka-Säbyprojek
tet kan bli ett demonstrationsexempel på hur man kan
gå till väga för att sprida detta viktiga kulturarv i vida
re grupper, inte minst till barn och ungdomar.

Bjärka-Säbyprojektets undersökningsområde om
fattar huvuddelen av Vists socken i Hanekinds härad
ca 15 km söder om Linköping. Området utbreder sig
kring Stångåns vattensystem och sjön Stora Rängen.
Landskapet präglas av småbruten terräng i harmonisk
växling mellan åker, hagmark och lundliknande skogs
dungar, där ek dominerar. Eklandskapet har en rik
flora och fauna och delar av området har avsatts som
naturreservat. Bebyggelsen består av Bjärka-Säby slott
och stationssamhälle samt omgivande tidigare torp och
arrendegårdar, allt pietetsfullt vårdat. På en holme i
Stångån films lämningarna efter Bo Jonsson Grips
faste Bjärkaholm.

Bjärka-Säby är känt för de pionjärinsatser inom
kulturlandskapsforskningen, som i början av seklet ge
nomfördes på initiativ av godsägare Oscar Ekman.
Projekten drevs av ledande företrädare för olika veten
skapsgrenar och med utnyttjande av den tidens moder
naste teknik från fotografering till inspelning med hjälp
av fonograf. Ett nydanande moment var den tvärveten
skapliga uppläggningen, innefattande såväl naturveten
skapliga som kulturvetenskapliga inventeringar och
analyser. På den kulturhistoriska sidan kan nämnas

Natan Lindquists dokumentation och förklaring av alla
ortnamn på egendomen, Fornhemmet - ett Skansen i
miniatyr, och i anslutning till detta Sigurd Erixons
studie över byggnadskulturen, inkluderande ritningar
och riklig fotografisk dokumentation. Resultaten publi
cerades i föredömliga utgåvor, men en hel del har nog
aldrig kommit i tryck. Här märks bland annat den så
kallade Vistordboken, som behandlar dialekten.

Bjärka-Säby har valts som undersökningsområde på
grund av landskapets estetiska och kulturhistoriska
värden, som speglas i ett sällsynt rikt källmaterial,
samt närheten till Linköping och inte minst Linköpings
universitet. När det gäller att visa hur ny teknik kan
användas i kulturforskningens tjänst är Bjärka-Säby
vetenskapshistoriskt ett sällsynt välmotiverat val.

Projektledare är docent Jan Paul Strid, Linköping,
som också är den som kommer att presentera projektet
i samband med Föreningen DIS-MITT's årsmöte (se
sidan l).

Resultatet av Bjärka-Säbyprojektet finns nu tillgäng
ligt på en CD-skiva. Den kan beställas mot en mindre
kostnad genom att skicka e-post med namn och adress
till monsv@tema.liu.se. Systemkrav: PC med 32 Mb
RAM, ljudkort, l2xCD, Windows 95fNT samt Net
scape Navigator 3.0 eller Internet Explorer 3.0. Tyvärr
finns ingen version för Mae att tillgå.

Projektet har en egen hemsida med adressen:
http://www.tema.liu.se/hjarka/

Bjärka-Säby nyhetsblad är ett informationsforum
som sänds ut till samarbetspartners och andra intresse
rade.



N r l 1999Nytt DIS-MITT-

:;··~';:"';·i,;;~:,.,..1;', .

" .' ".'.'.,:::.. ':.:••.:'•••.,:•••.l.:.···~O·,·.t..'.• 6'&.n.,.·.l.r..il.. m..... ·'.::'.-.>.'..~•.•.:, •.::,:" .•...,...,:..... IVl1 . .
~,.,,~;;,;,~. ,. ~., ., . .

. . . "': """.:' :,t~;::':".::;\::.-".,"_.. ,',.: "':':~'-: :':::-:<:i'

....•... "'"..,,,,,...,,,,,~ "0_'

O· Karrb'Xlco
p. Pumplmltl

L• Bryggfrifl
M. Huml~ård~o

II. ~Wlhulel

/':\ Mitthögskolan
.rfJ Sundsvall, Äkroken

Campus Kornboden Plan 1

J



DIS-MITT-Nytt - Nr' r 1999

Söderskivan

Söder - människor och miljöer i Stockholm 1870
1930 är en CD-ROM som ingick i det officiella pro
grammet för Stockholm - Europas Kulturhuvudstad
1998. Söderskivan är ett samarbete mellan Arbetarrö
relsens arkiv och bibliotek, Föreningen Stockholms
Färetagsminnen, Landstingsarkivet i Stockholms län,
Stockholms stadsarkiv och Stockholms stadsmuseum.

Söder är en arkivproduktion som riktas till en bred
allmänhet men också till skola och folkbildning. Ge
nom att material från de olika institutionerna läggs
sanunan bildas en helt ny kunskapskälla som stimule
rar till vidare forskning.

Skivan består av ett flertal historiska databaser. Den
största innehåller uppgifter ur Rotemansregistret. per
sonuppgifter hämtade ur Rotemanssystemet som var
ett folkbokföringssystem i Stockholm 1878-1926.
CD:n innehåller dessutom 2.500 bilder (konstverk, ar
kivhandlingar, kartor och ritningar samt ca 2.000 foto
grafier). 500 artiklar placerar arkivhandlingar och fo
tografier i ett sammanhang som skapar nya möjligheter
till kunskap om Söders historia.

För många Stockholmare har Södermalm en alldeles
särskild klang. En stadsdel som alltid blandat gammalt
och nytt, fattigt och rikt, industrier och småföretagare,
kultur och vardagsliv, krogar och teatrar, söderkåkar
och hyreskaserner. Söders särprägel har genom åren
förmedlats av många folkkära artister, författare och
bildkonstnärer. Kanske belyser Söder allra bäst den
växande storstadens alla sidor - från industrialismens
genombrott på 1870-talet fram till nu.

Hur verkligheten förändrats för stadsdelens invånare
ser vi i de bevarade källorna efter förvaltning, närings
liv, folkrörelser och enskilda. En större förståelse hos
fler människor för det historiska landskapet har inte
bara ett allmänkulturellt värde. Det skapar också för
utsättningar för en ännu större uppslutning kring Söder
idag som miljö för boende och arbete.

Under våren 1998 presenterades Söderskivan i en lo
kal som inretts för ändamålet. Den är centralt belägen
på Söder, vid Södermannagatan 9. CD:n är också till
gänglig hos medverkande institutioner. Senare under
1998 publicerades CD:n i en större upplaga för distri
bution till bibliotek och medborgarkontor, samt för för
säljning till allmänheten. Sveriges Släktforskarförbund
säljer den för 775 kr (medlemspris 675 kr).

Ytterligare information films på Föreningen Stock-
hohns Företagsminnens hemsida:
http://www.foretagsminnen.se

Skivan kommer att visas i samband med Föreningen
DIS-MlTT's årsmöte (se sidan l).

00000

Nya medlemmar
(sedan föregående nr)

Ahlbeck Tomas, tel 0480-41 1665,
Drottning Kristinas väg, 392 38 KALMAR.

Andersson Jan, tel 060-205 43,
Basvägen 9, 864 33 MATFORS.

Bjermqvist Göte, tel 060-61 71 76,
Korstavägen 8 A., 856 32 SUNDSVALL.
Borg Vivianne, tel 0650-302 62,
Hamre 1250, 820 64 NÄSVlKEN.
Busk Frits, tel 0680-302 50,
Skrubbas, 840 80 LILLHÄRDAL.

Dahlin Monica, tel 0620-16152,
Länkvägen 6,88133 SOLLEFTEÅ.
Danielsson Kerstin, tel 0620-102 26.
Hökstigen 22,88135 SOLLEFTEÅ.

Eriksson Anneli,
Sörväna 1275, 820 60 DELSBO.

Espell Björn,
Parkgatan 13, 832 42 FRÖSÖN.

Fablarider Olov,
Vallmogatan II, 582 46 LINKÖPING.

Fredsdotter Almström Carin,
Tasbäck 103, 793 97 SILJANSNÄS.

Hillgren Birgitta, tel 08-754 2810,
Länsmansvägen 81,19270 SOLLENTUNA.

Hällström Pär, tel 0660-172 22,
Hantverkaregatan 23,891 34 ÖRNSKÖLDSVlK.

Iggeström Jens, tel 090-19 97 59,
Stipendiegränd 6 D, 907 35 UMEÅ.

Ljungberg Jan-Erik, tel 060-561910,
Juniskärsvägen 592, 862 91 KVlSSLEBY.

Löf Agneta, tel 0920-22 87 48,
Mjölkuddsvägen 49,97341 LULEÅ.

Nordström Erland, tel 060-823 19,
Lövberg 3630, 860 33 BERGEFORSEN.
Pettersson Kjell,
Arklimästaregatan 14, 371 30 KARLSKRONA.

SundelI Sofia, tel 090-12 85 01,
Rågången l B, 903 37 UMEÅ.
Sundström Gunnar, tel 060-15 40 98,
Runstensvägen 7, 85741 SUNDSVALL.

Thurhagen Bengt,
Hemvägen 19, 831 61 ÖSTERSUND.

Wiklund Greta, tel 060-800 28,
Gröna Vägen 2, 860 33 BERGEFORSEN.
Östman Anders, tel 060-50 20 15,
Visbyvägen 2, 857 31 SUNDSVALL.

Var snäll och meddela Ditt telefonnmmner om det
saknas vid Ditt namn ovan! Detsamma gäller också
eventuella adressändringar. Ring kassören Göran
Karis, tel 060-61 8688, eller e-posta (se styrelsen).
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Mae-spalten Dator för släktforskare till salu

Reunion ersätter DISGEN för Macintosh

På grund av de svårlösta problemen med minneshan
teringen i DISGEN för Macintosh, har DIS' styrelse
överenskommit med Gensoft om ett förmånligt erbju
dande avseende Reunion, ett amerikanskt släktforskar
program för Macintosh, som nu till stor del anpassats
till Svenska.

Nuvarande DIS-medlemmar som tidigare genom åren
köpt DISGEN för Macintosh, kommer inom kort att
erbjudas köpa Reunion för endast 695 kr, som är långt
under listpriset. Det låga priset möjliggörs, dels genom
ett fönnånspris från Gensoft. dels genom en värdeku
pong från DIS. Erbjudandet kommer i ett personligt
brev till berörda medlemmar.

Om Reunion kan du läsa på Gensofts hemsida:
http://www.gensoft.se.

Föreningen förnyar sin utrustning. Eftersom BBS:en
nu har stängts frigörs en Pentium-dator som skall er
sätta den dator som bl a detta eminenta medlemsblad
framställts med. Den sistnämnda datorn är därför till
salu och säljs till högstbjudande. Utrustningen består
av följande:

Dator MegaStar med processor 486/100 Mhz och 20
ME RAM, I GB hårddisk, inbyggd diskettstation 3
112" samt CD-läsare. Tangentbord och mus ingår samt
bildskärm Compaq 14" VGA. Dessutom ingår I st
modem Dynalink 1428VQE. Programvara: (se disket
terna).

Utrustningen blir tillgänglig när f d BBS-datorn är
färdiginstallerad hos DISBYT-ombudetlRedaktören
(beräknas ske under februari).

Förfrågningar kan göras hos teknikansvarig, Robert
Hammarstedt, tel bost 060-30228, arb 060-16 99 27.
Du kan även lämna ditt anbud till Robert.
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klicka på något av de ev barn som finns under
antavlan. Observera att inga kopplingar mellan
försaralingarna finns.

De försaralingar som finns att välja på är samtliga i
Medelpad utom Borgsjö, Haverö, Hässjö, Njurunda,
Sundsvall, Stöde och Timrå. Registret omfattar i regel
personer som levde före år 1800 (omfattningen av
Helge Nybergs material). Förutom familjeregistret kan
du även söka på personer i Indals försaraling under
1800-talet (forskare Annika Lindqvist).

Gör alltså ett besök i släktforskarhörnan och prova
den"nya" datorn.

Föreningen förnyar sin utrustning. Därvid har några
modem blivit över och säljs till högstbjudande.

Förfrågningar kan göras hos teknikansvarig, Robert
Hammarstedt, tel bost 060-30228, arb 060-16 99 27.
Du kan även lämna ditt anbud till Robert.

Modem till salu
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Familjeregister för Medelpad på ny dator

Midälva Genealogiska Förenings garala 386:a i fors
karhörnan vid Medelpadsarkiv är nu utbytt mot en nå
got "vassare" 486:a. Familjeregister för Medelpad är
överfört till den nya datorn, men nu i en något armor
lunda skepnad. På den garala datorn användes Disgen
filer, som lästes med en läsversion av släktforskarpro
grammet Disgen 6 för DOS. På den "nya" datorn an
vänds i stället HTML-filer, som skapats med släkt
forskarprogrammet Holger 6 för Windows. HTML-fi
lema ser ut som hemsidor på Internet. Den som surfat
på Internet kommer alltså att känna igen sig.

När man startat dator och skärm, kommer en
startsida upp där man börjar ned att välja försaraling
genom att klicka på densamma. Man rar sen upp 3
personregister efter varandra, sorterade efter förnamn,
födelsedatum och födelseorter. Om man klickar på en
viss person får man upp en antavla i 4 generationer
med den personen som proband. Man kan klättra uppåt
i antavlan genom att klicka på någon av personerna i
antavlan, som då blir proband, eller neråt genom att
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Teknikrutan

Under denna rubrik kommer en serie med tips och
rådjör oss som brottas med tekniken att sammanstäl
la text och bilder till ett dokument som kanske andra
vill läsa.

Bildhantering, del 2

Forts från nr 2/98

Efterbearbetoing av scannad bild.
När du nu har scannat bilden och du känner dig nöjd

med resultatet, spara undan bilden med hög upplösning
i en katalog som du kanske kallar "original". Har man
Windows 95 eller senare kan man benämna bilden med
personens namn ("Anna Pettersson ca 17 ar.jpg"), Ob
servera att inte skriva de svenska bokstäverna å, ä eller
ö. Vissa program klarar inte av att läsa dessa och det
kan bli problem i framtiden. Ett exempel: Bilderna tar
stor plats, så jag vill kanske bränna en CD-skiva med
alla mina bilder. Brännarprogrammet klarar av att läsa
filer med å, ä och ö så filerna tas med på CD-n. Men
sedan uppstår problemet: Utforskaren/filhanteraren ser
filerna på CD-n men kan inte kopiera filerna från CD-n
och lämnar ett kryptiskt meddelande att "filen finns ej"
eller något liknande. Vidare klarar inte DG7 att läsa
grafikfiler med å, ä och ö. Så undvik "svenska" tecken.
Det kan bli problem. Har man windows 3.xx går det
att spara med max 8 tecken, så där får man vara lite
kreativ vad gäller filnamnet, "anpetson.jpg" eller lik
nande.

När du nu sparat bilden som högupplöst original så
kan du börja bearbeta den. Skall du använda den i
DG7 kan du börja med att spara den i DGPIC-katalo
gen eller katalog som du själv önskar för att snabbt
hitta den från DG7-programmet senare. Anledningen
varför jag tycker att du skall spara den igen på ett nytt
ställe är att du då inte riskerar att spara över originalfi
len som du vill ha i sitt originalskick.

Nu är det dags att redigera bilden som ligger i
DGPIC-katalogen. Jag kommer nu att prata om tips i
programmet Adobe Photoshop som är ett vanligt före
kommande program som även finns i s.k. lightversioner
som följer med vissa av marknadens scannrar. Meto
den och ikonerna är ofta de samma i olika program.

Vi börjar först med att betrakta bilden som helhet, Är
den rätt beskuren? Överst till vänster i verktygspaletten
finns markeringsverktyg. Ställ muspekaren där och håll
in musknappen så kommer det fram en "undermeny"
där man kan välja flera olika markeringssätt. Välj den
som är en fyrkant med en diagonal genom. Detta
verktyg används för beskärning. Markera nerifrån
vänster och upp mot höger det du vill ha kvar. Du kan

][<Ql

alltid göra om markeringen, gör bara en ny. Dubbel
klicka sedan inne i rutan så blir denna del kvar i bilden.

Är den för ljus eller mörk? Det fmns ett bra sätt att
kontrollera detta. på övre menyraden finns ett kom
mando under Bild/Ställ inlautonivåer. Här kan man
låta programmet föreslå färgdjup och belysning. Man
kan alltid ångra (Redigera/Ångra) om man inte är nöjd.
Under "Bild/Storlek på bild" kan man bestämma hur
stor bilden skall vara, både i cm och täthet, dpi (dots
per inch eller pixlar per tum). Kom ihåg att en bild
normalt inte behöver vara på mer än 200 dpi och en
bild på 5x5 cm blir då ca 460 kb i tif-format. Motsva
rande bild i jpg-format blir 26 kb med maximal kvali
tet. Originalet kan vara scannat 1Ox1O cm med 300 dpi
och en sådan tif-fil blir ca 4,1 Mb. Man förstår genast
att man bör planera i förväg vilken storlek på bilden
man behöver ha. Hårddiskarna räcker inte till hur
mycket som helst. En täthet på 300 dpi räcker för att
trycka bilder i trycksaker. 200 dpi för en bild räcker
normalt i ett dokument som man skriver ut på sin skri
vare hemma.

Våra gamla bilder (kartong eller glasplåtar) är
svartvita, men man ser i vissa bilder att de har en brun
vacker ton. Denna tonen beror på att fotolaboratoriet
bytt ut silvret i bilden mot mer åldersbeständiga kemi
kalier, svavel bland annat. Vill man ha en liten färgton
i sin bild kan man lägga till detta. Gå till "Bild/Ställ
iniFärgbalans" och öka på gul och röd färg så ser man
snart hur resultatet blir.

Sedan har vi att åtgärda bildens skavanker. Till detta
finns en del olika verktyg.

Klona eller elone som det heter i engelska program
betyder egentligen kopiera. Att klona är alltså en kopi
ering. Jag visade på vårt årsmöte 1998 hur man kan
skapa ett tredje öga i en persons panna. Det gjorde jag
med kloningsverktyget. Det ser ut som en stämpel i
verktygspaletten. Detta är ett bra verktyg om man har
repor i bilden som man vill ta bort. Kopiera ytan som
ligger strax intill repan så läggs repan igen. Bredden på
kopieringen kan man styra med en verktygspalett som
har olika stora punkter med sifferbenämning och finns
under en flik "penslar". Det finns skarpa och suddiga
punkter. Klicka på den typ av punktstorlek du vill ska
motsvara kopieringens bredd så ställs detta in. Suddiga
punkter ger suddig kopiering i kanten av spåret och är
bra för att dölja retuscheringen. Öva lite först och
spara inte förrän du är nöjd. Det går att ångra i ett steg
(flera steg i Photoshop 5) och vill man ångra sig helt
avslutar man bilden utan att spara den. Då kan man
öppna den igen som den var innan. Det går också att
klona från en bild till en annan om man har båda bil
derna öppna i programmet. Man kanske har två fina
porträtt som man vill göra en enda bild av de tu till
sammans. Är porträtten olika stora får man trixa lite
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med storlekarna på bilderna så att ansiktenlhuvuden
blir proportionellt lika stora i slutbilden.

Med skuggningsverktyget kan man skugga eller ljusa
upp delar av bilden. Håll muspekaren en liten stund på
verktyget för skugga så kommer det upp andra funk
tioner under knappen. Svart prick med handtag ger lju
sare skugga och en hand med pekfinger mot tummen
ger mörkare. Storlek ställs in som för kloningsverkty
get.

Det finns fler verktyg, t ex pensel och sprayverktyg.
Dessa använder man till att måla en färg som man
ställer in. Sprayverktyget ger en mjuk övergång,
"spraykontur".

Man kan också fylla ett område med en förinställd
färg man valt. Fyllningsverktyget brukar vara en hink
som lutar med en liten stråle som rinner ur hinken.
Strålens spets avgör vad som fylls.

Aktiv färg visas i en eller 2 kvadrater nere i verk
tygspaletten. Klickar man på ytan får man fram en
färgpalett där önskad färg kan väljas.

Pipetten i verktygspaletten "plockar" en färg från
bilden som är framme. Man sätter pipetten på önskad
del av bilden och klickar med musen. Då ser man att
den "aktiva" färgen ställs om. Detta kan ibland vara
räddningen när inte kloning fungerar som man vill. Då
kan man sedan använda pensel eller sprayverktyget
med en färg som är plockad från bilden. Färg eller
svartvitt spelar ingen roll.

Photoshop arbetar också med olika lager. Startar
man ett nytt lager läggs det man ritar på detta la~er och
kan sedan redigeras/tas bort utan att man paverkar
bakgrundsbilden. Text läggs alltid i ett eget lager med
automatik.

Till Photoshop finns en del s.k. Plugins som är små
program som arbetar i Photoshop och kan vara tillver
kade av utomstående programmakare. Det jag tänker
på kallas filter och det films en hel hop med filter med
skojiga funktioner. Man kan göra 3D-skuggningar och
en massa olika saker. De mest fantastiska bilder finns
gjorda och kan betraktas på Internet. Men då har man
kommit långt vid sidan om syftet med bilden för släkt
forskningens del. Här gäller det ju att försöka få till
baks originalskicket från en mer eller mindre skadad
bild.

Övning ger färdighet som det heter. Var inte rädd att
prova, men jobba aldrig med originalbilden!

Lycka till!

IRobban
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Internet

Internet är en fantastisk megafon som skulle ha glatt
den gamle storljugaren Löpar-Nisse i "Värmlänningar
na". Censuren är obefintlig, räckvidden obegränsad
och ansvarsfriheten total.

Folklivsforskaren Bengt af Klinteberg i DN om Inter
net som ljugarbänk.

Släktforskar'n

Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova i enslig gård
djupt under midnattstimma.
Månen vandrar sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast släktforskar'n är vaken.

Sitter så brydd i kammarn sin,
skakar huvud och hätta.
Nej, den stilen är alltför svår,
nej, jag tyder ej detta.
Stilen han läser är darrhänt och vind.
Prästen som skrev det var nästan blind.
Släktforskar'n rynkar på pannan.
-Då prövar jag väl med en annan.

Tittar härnäst på en husförhörslängd,
detta var andra bullar!
Läser om släkten i ansenlig mängd,
texten på mikrofilm rullar.
Farfarsfars syster med benprotes
kunde bestämt sin katekes!
Forskarens mängd utav fakta
ökar säkert, men sakta.

Midvinternattens köld är hård,
DISGEN på datorn ses glimma.
Forskaren jobbar med minnenas vård
långt intill rnorgontimma.
Släcker så lampan och går till ro
trött av att leta och gneta och gno.
Räknar ej får, utan släkten
och somnar in på direkten!

MaLin
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Web-rutan

Vi kommer under januari att byta web-Ieverantör för
vår hemsida. Detta kan komma att innebära drift
problem under någon dag. Vi behåller samma adress
www.dis-mitt.y.se men länkarna skall ställas om från
Tele2 till vår nya leverantör Xlate. Eftersom adressen
är den samma så måste Tele2 koppla loss vår domän
adress och X1ate koppla in oss. Detta lär inte gå helt
smärtfritt, så om ni upplever att vi har försvunnit från
Internet så är det bara tillfälligt, Så ni vet. Vi har bytt
leverantör p g av priset. Vi får det ca 5 000 kr billigare
perår. ....

DODOO
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Hemsidor och BBS:er för släktforskare

DIS MITT (Alnö)
Hemsida: httpt/rwww.dis-mut.y.se
Webmaster: Annika Lindqvist, tel 060-55 83 39
e-post: an.1i@alfa.telenordia.se

DIS MITT BBS är numera nedlagd
Vi hånvisar till DIS-MITT's Itemsida ovan.

]lZ

DIS (Linköping)
Hemsida: Itttp://www.dis.se
Webmaster: Jonas Medin, tel 013-613 42
e-post: webmaster@dis.se

DIS Family BBS (Linköping): 013-13 94 73
Sysop: Bo Kleve, tel 013-14 09 81
e-post: sysop@dis.se

DIS Aros (Västerås)
Hemsida: lutps/rwww.dis-aros.se
Webmaster: Kent Roos, tel 0708-95 9400
e-post: webmaster@dis-aros.se

DIS Aros BBS (Västerås): 021-41 7740
Sysop: Boine Nurmi, tel 021-417344,
e-post: sysop@dis-aros.se

DIS Syd (Staffanstorp)
Hemsida: Itttp://www.dis-sydmse
Webmaster: Krister Olofsson, tel 040-98 19 67
e-post: krister@dis-syd.m.se

DIS Syd BBS (Staffanstorp): 046-258235
Sysop: Jan Nilsson, tel 046-25 57 88
e-post: jan@dis-syd.m.se

DIS Småland (Eksjö)
Hemsida: Itttp://www.torget.selllsers/dlDISsmall
Webmaster: Sara Karlsson
e-post: saratann@algonet.se

DIS Väst (Torslanda)
Hemsida: Itttp://sd datatorget. educ.goteborg.se/disv/
Webmaster: Hans Vappula
e-post: hans.vappula@gds.gu.se

DIS West BBS (Torslanda): 031-563131
Sysop: Kjell Weber, tel 031-56 3477
e-post: kw@mbox312.swipnet.se

DIS Öst (Stockholm)
Hemsida: Itttp://www.abc.sel-mafit/disost.lttm
Webmaster: Marianne Funayama, tel 08-760 49 71
e-post: mafu@abc.se
Genealogiska Föreningen (Stockholm)
GF BBS (Stockholm): 08-53043088
Sysop: Christer Jonsson
e-post:

Släktdata
Hemsida: Itttp://sd datatorget. educ.goteborg.se/
Webmaster: Mats-Olof Sander, tel 031-68 56 26
e-post: moj@sd.datatorget.educ.goteborg.se

Sveriges Släktforskarf6rbund (Stockholm)
Hemsida: Itttp://www.genealogise
Webmaster: Håkan Skogsjö, tel +(0)10-212 04
e-post:: hskogsjo@alcom.aland.fi

BBS :ema som börjar på "DIS" är öppna för alla DIS
medlemmar. En utförlig handledning kallad "Modem
och DIS Family" finns i nr 35 av DISKULOGEN.
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Några medlemmars e-post-adresser

Archeion AB:
http://www.alcom.aland.fi/Cloudia/hskogsjo

Birgitta Björklunds hemsida:
http://w1.601.telia.coml-u60100665/index.html

Björn Espells hemsida:
http://home. swipnet.selespelll

Bollnäs antikvariat:
http://www.bollnas.se/bokstuganl

CD-klubben för släktforskare:
http://www.algonet.sel-hamster/cdetub.htm

Datagenealogen:
http://home1.swipnet.se-w-10898/index.html

David Wahlströms hemsida:
http://www.smultron.coml

DIS Småland:
http://www.torget.selusers/dIDISsmall

Dittes Schröders hemsida:
http://www.dalnet.se/-stedi/anfader.htm

Emigrantinstitutet:
http://www.hv.selforsknlmigr/sei

Familjen Lindqvist's hemsida:
http://user.tninet.sel-zei708x1

Folkräkningen 1890 ANNO 1890:
http://www.foark.umu.se/folk!

Genealogiska Samfundet, Finland:
http://www.genealogia.orgiindexr.htm

Gensofl::
http://www.gensoft.se

Hussföreningen:
http://www.huss.net!

Kerstin Fanns hemsida:
http://w1.606.telia.coml-u60603256/Antavla/

Kicki Wahlströms hemsida:
http://w1.605.telia.coml-u60502983/

Maddes och Bosses hemsida:
http://www.algonet.sel-hamster/

Mats-Olov Petersens hemsida:
http://home3.swipnet.sel-w-

30 125/html %20s1%E4kt1Start.htm
Monnonkyrkan:

http://www.algonet.sel-liahona/
Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum (PLF):

http://www.genealogi.selplf.htm
Robert Edlunds hemsida:

http://home2.swipnet.sel-w-26015/
Släktforskning - genealogy in Sweden:

http://www.abc.se/-m225/slfo .html
SVAR-katalogen:

http://www.svar.ra.selkatalog/katindex.htm
Västra Hälsinglands Forskarförening:
http://hem2.passagen. se/vhfl

Ahlbeck Tomas (8051), Kalmar:
tomas@ahlbeck.pp.se

Blomberg Rune (10255), Njutånger:
rune.blomberg@swipnet.se

Eriksson Leif (8217), Alnö:
leif.eriksson@mbox362.swipnet.se

Espell Björn (11655), Frösön:
bjom.espell@mailbox.swipnet.se

Hellman Tomas P (10955), Krokom:
tomas.p .hellman@krokom.mail.telia.com

Hennander Gunilla (6546), Hudiksvall:
macnilla@telia.com

Lindqvist Annika (1022), Alnö:
an.li@alfa.telenordia.se

Lindqvist Lennart (85), Alnö:
lennart.lindqvist@alfa.telenordia.se

Lundin Lena (1524), Sundsvall:
lena.lundin@telia.com

Lundin Mikael (9644), Frösön:
mikacl.Iundinöåberg.mail.telia.com

Mattsson Bengt (10977), Ljusdal:
bengt mattsson@mbox303.swipnet.se

Modin Rune (4629), Täby: rune.modin@telia.com
Olsson Märta (10712), Krokom:

marta.olsson@krokom.se
Sahlin Tomas (5402)Sundsvall:
tejm@heml.passagen.se

Svensson Kerstin (1701), Umeå:
kerstin.svensson@noman.ac.se

Du medlem, som har egen hemsida eller e-post
adress som ej redan har publicerats i medlemsbladet,
meddela din(a) adress(er) till redaktören så kommer du
med nästa gång (även ändringar).

För att komma med e-post-adress eller länk på Fö
reningen DIS' hemsida krävs att du själv anmäler din
hemsida resp e-post-adress t ex via deras hemsida.

Detta gäller även Föreningen DIS-MITT's hemsida
liksom Släktforskarförbundets hemsida "Rötter". Är du
med på dessa tre kan du räkna med att bli sedd.

Medlem! Vad vill dit läsa i medlemsbladet? Vad
vill dit att vi skall göra vid våra medlemsmöten? Kan
dit själv skriva något fOr medlemsbladet eller visa
något vid något möte? Kontakta redaktören Lennart
Lindqvist och berätta! Om vi hjälps åt kan med
lemsbladet bli mycket bättre!



Disbyt på Internet!

Se sidan 3!
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Sveriges Släktforskarförteckning
på Internet!

Se sidan 3!

Vårens program

Lör 14/2 kl 11.00 har vi Årsmötet 1999 i Sundsvall.
Se sidan 11

Lördag den 17 april medverkar DIS-MITT vid ett
Lördagsöppet på Medelpadsarkiv. Det blir visning av
olika program för släktforskare.

Kurser anordnas efter behov, dvs om tillräckligt
många anmäler sig och sitt behov till Staffan Boden i
Hudiksvall eller Robert Hammarstedt i Sundsvall (se
sidan 2).

Andra XYZ-föreningars program

Till föreningarna: I detta nummer är det, som synes,
ännu magrare med "Andra XYZ-föreningars arrange
mang, beroende på att ni i föreningarna inte meddelat
Redaktören Lennart Lindqvist eller Webmaster Annika
Lindqvist (se sidan 2). Om ni gör detta så snart ni gjort
ett nytt program, kommer det omedelbart in på
hemsidan och sedan in i nästföljande nummer av DIS
MITT-Nytt. Om det inte heller till nästa nummer
konunit in några uppgifter, måste vi tyvärr lägga ner
den här spalten och även motsvarande på hemsidan.

DIS MITT BBS nedlagd!

Se sidan 3!

Landsarkivets i Härnösand öppettider

September-maj: tisdagar kl 08.30-21.00, övriga var
dagar kl 08.30-16.00, lördagar och söndagar stängt.

Juni-augusti: vardagar 08.30-15.00, lördagar och
söndagar stängt.

Tel vxl 0611-835 00, fax 0611-835 28. Tel folkbok
föring 0611-835 22, fax 0611-835 35. E-post:
landsarkivet@landsarkivet-harnosand.ra.se

Erbjudanden till föreningarna

DIS-MITT har ett gott samarbete med de lokala
släktforskarföreningarna i XYZ-området. Vi erbjuder
bl a föreningarna följande:

• Information av DIS-MITT hos föreningarna om da
torhjälp vid släktforskning, föreningarna DIS och
DIS-MITT, släktforskarprogrammet DISGEN för
Windows samt om DIS-MITT' hemsida. Kontakta
ordföranden Robert Hammarstedt, tel 060-302 28.

• Medverkan i DIS-MITT's medlemsblad DIS
MITT-Nytt med information om kommande pro
gram. För detta ändamål utser resp förening ett sk
DIS-MITT-ombud = kontaktperson med DIS
MITT-Nytt's redaktör Lennart Lindqvist. Kontakta
Lennart Lindqvist, tel 060-55 83 39 och meddela
ombudets namn och telefonnummer samt eventuell
e-post-adress.

• Medverkan på DIS-MITT's hemsida på Internet
med allmän information om den egna föreningen,
kommande program, litteratur till salu, mm. Kon
takta vår Webmaster Annika Lindqvist på tel 060
55 83 39 för närmare upplysningar.

Medelpadsarkivs öppettider 1999

Januari-april, september-december: tisdagar kl 10
19, övriga vardagar kl 10-17, lördagar och söndagar
stängt.

Maj-augusti: tisdagar kl 10-18, övriga vardagar kl
10-16, lördagar och söndagar stängt.

Extraöppet kl 11-15 följande lördagar: 911, 23/1,
6/2, 20/2, 6/3, 20/3, 17/4, 2/10, 16/10, 30/10, B/Il,
27/11, 11/12.

Lördagsevenemang: 23/1 IndaIss1äkter (Annika
Lindqvist), 20/2 Ännu ej bestämt, 20/3 Författarinnan
Maria Rieck-MiiIler (pia Tjernlund), 17/4 Datapro
gram för släktforskare (Föreningen DIS-MITI).



DIS
MITT

Redaktör: Lennart Lindqvist , lejdarvägen 13, 865 32 ALN

Nl~ R' ll9 991~ l L- (~( ~( ~

tel 060-55 83 39 - e-post: lennart.lindqvist @alfa .telenordia.se

(

(

(

(

INBJUDAN Till MEDLEMSMÖTE
Du inbjuds härmed till DIS-MITT's medlemsmöte

Lördagen den 25 september kl 11.00
Läroverket i Hudiksvall

Vägbeskrivning: Från gamla E4 svänger du ner gatan omedelbart söder om Hudiksvalls kyrka,
ta sedan första gatan till höger, sedan har du Läroverket rakt fram

Program :

11.00 - DISBYT
Robert Hammarstedt, Njurunda, visar och går igenom

12.00 - Hälsingar oc h utvandring
Hans Lindblad , Gävle, berättar

12.45 Kaffe och smörgås

13.15 - Hälsingar och utvandring
Hans Lindblad fortsätter att berätta

14.00 - Paus

14.15 -Indika - kyrkböcker på nätet
Robert Hammarstedt visar

Prova på: Internet, Dödskivan, Söderskivan, Bj ärka-Säby
Fråga på databaser: Trossnarvs-finn arna, Rogsta-I1sbo, Njutånger-Enånger-Nianfors, ffi fl

Uppgradering av DISGEN till version 7.0e-1 (ta med diskett)
Mottagning av DISBYT-utdrag (per diskett)

Inbjudan till medlemsmöte 1
Innehåll l
Faddrar 2
DlS-MlIT-N>,' nr 2 1999 2
D1S·MITT (funktionärer. m m) 2
Bäste medlem! 3
DIS-föreningarnas hemsidor .3
Landsarkivets i Härnösand öppettider 3
Medelpadsarkivs öppettider 3

INNEHALL Sida Rapport från årsm ötet 1999 4
Flyttanninnen eft erlyse s! S
Mae-spa lten 7
HAnI sen sist 7
Nya medlemm ar (sedan toregående nr) 8
Medlemskap 9
Modem till salu _ _ _ 9
Nytt släktforskarprogram 9
Teknikrutan . Sprid din forskning och gör en

slant på affä ren 10
Släkt forskardagarna i Sundsva ll 10

Höstens program se sidan 131

Fami ljereg ister för Medelpad- nu på CD I I
Inga bud på datorn. _ l l
lndal oc h Ru dbeckiu s-ättlingar på CD l l
Hemsidor 12
E-post 12
Höstens program 13
Erbjudanden till föreningarna 13
Andra XYZ-Rtreningars program 13
Släktforskardagar i Karlstad 13
Medlem! Vad vill du 1 13
MOF 20 AR - Släktfo rskardager 14
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Faddrar

Här följer en lista över röreningens DIS-faddrar. Till
dem kan du vända dig om du beböver råd eUer bjälp.

Bixo Arne. Tunforsgatan 5. 840 12 FRÄNSTA, tel 069 1-
305 02, e-post: ame.bixo@mailbox.swipnel.se

Desen Jörgen, Forsed 2109, 873 91 BOLLSTABRUK, tel
0612-243 30, e-post: jorgend esen.forsed@kramfors.mail.
telia.com

Engberg Tony, Flintvägen 3 A, 8215 1 BOLLNÄS,
tel 0703-50 63 04, e-post: waJo@bem.passagen.se

Hedström Benny, Solstigen 7, 915 34 ÅNÄSET, tel 090- 14
01 87, e-post: beyhen95@stndenl.umu.se

Hennander Gunilla. Vattengatan 10, 824 42 HUDIKS
VALL, tel 0650-941 88, e-post: macnilla@telia.com
(MAe-fadder)

Lindqvist Annika. Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel 060
55 83 39, e-post: an.li@alfa.te1enordia.se

Lövgren Siv, Älvkarhedsvägen Il, 828 95 VIKSJÖFORS,
tel 0271-172 38, siv.1ovgren@ebox.tninel.se

Näslund Lennart. Nordanås 1071,891 92 Ö-VIK, tel 0660
372109, e-post: lennart.naslund@ladok. umu se

Olsson Gösta, Sjömyra 2887, 820 60 DELSBO, tel 0653
12051 , e-post: gosta.olsson@mbox31O.swipnel.se

Schylberg Sven, Grytan 2450, 834 98 BRUNFLO, tel 063
207 01, e-post: bhfgssg@aJgonel.se

Svanberg Erik, Södra Öhn 9013, 833 94 STRÖMSUND. tel
0670-520 22.

Söderström Arne, Kyrkbyn 198,825 93 NJUTÅNGER,
tel 0650-700 91, e-post: amesm@algonel.se

Westin Ove, PI 5130, 860 13 STÖDE, tel 0691-100 35,
e-post: ove.westin@sundsvall.nu

DlS·MITT-Nytt nr 21999
Upplaga 700 ex - Framställd med MSWord 6.0

DIS-MITI-Nytt sänds till alla våra medlemmar
samt till DIS med regi onalföreningar samt släktfors
karföreningar. arkiv och kommunbibliotek i XYZ-Iä
nen.

Äldre numm er av DIS-MITI-NYTI kan beställas
för 10 kr per nr. Sätt in beloppet på föreningens post
giro och ange vilket/vilka nummer som önskas av
numren 1-2/93, 1-2/94 , 1-2/95 , 1-2/96 , 1-2/97, 1-2/98
resp nr 1-2/99 .

Synpunkter på och bidrag till medlemsbladet motta
ges tacksamt av redaktören, dvs Lennart Lindqvist,
Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel 060-55 83 39, e
post: lennart.lindqvist@alfa.telenordia.se

Manusstopp för nästa nr är l januari år 2000 l!!

101 DIS I-..l- MITT

Styrelseledamöter:
Robert Hammarstedt, Ordförande. teknikansvarig. Guldvågen I. 862 40

NJURUNDA tel 060-302 28. e-post : robert.bammarstedteäsweco.se
Arne S öderstr öm, Vice ordförande, faddcransvarig. Kyrkbyn 198,82593

NJUTANGER. tel 0650·700 9 1. e-post : am esm@algone t.se
Lennart Lindqvist, Sekre terare. redakt ör. Lejdervägen 13.865 32 ALN Ö.

tel 060-55 83 39. e-post; lennartJindqvist@alfa.tclenordia.se
Göran Karls. Kassö r. medle msregistrator. Granitvägen 6, 853 57

SUNDSVALL, tel 060-6186 88. e-post : kariS@algonet.se
Staffan Boden, Leda mot, utb.ansv. Östra T ullgatan 5. 824 52 HUDIKS

VALL, tel 0650-185 06 . e-post : staffan.boden@school.hudiksvall.se
Tommy Forsström, Ledamot. Stenbergsvägen 21. 824 91

HUDJKSVAL L, te! 0650-149 25, e-post: tommy.forsstrom@tel ia.com
Gunilla Hermand er. Ledamot, Vatte ngatan 10, 824 42 HUDlKSVALL, (

tel 0650-94 1 88, e-post: macnil ta@telia.com

Styrelsesuppleanter:
Lars Braman, Suppl eant. Box 158, 833 22 ST RÖMSUND. tel 0670 -107

77, e-post : bruman @algonel se
Erik Svanberg, Suppleant. PI 9013 , Södra Öhn, 833 94 STRÖMS UND.

tel 0670·520 22. (
Gertrud SOderin. Suppleant, Box 58, 827 22 UUSDAL, tel 065 1-155 87,

e-post : gertrud.soederin@ljusdal.se

Hedenledamot och BBS-sysop:
Bernth Lind fors. Forellväge n 12, 862 40 NJURUNDA. tel 060-3 15 24 ,

e-post : bemth.lindfors@swipnet.se

DISBYT-ombud och webmaster :
Ann ika Lindqvist, Lejdarvägen 13.865 32 ALNÖ. tel 060 -55 83 39 .

e-post : an .li@alfa.le lenordia.se

Valberedning:
Reine Björkm an. Sammankallande, Ångermanlandsg JO G, 89 1 35

ÖRNS KÖLDSVJK, le l 0660-189 41
Birgitta Blomgren. Ledamot, Bj örkvägen 17. 81010 TORSAKER., tel

0290-40159.
Bernth Lindfors, Leda mot, Forellvägen 12, 86240 NJURUNDA, tel

060-3 J5 24. e-post; bernlh. lindforS@swip net.se

DIS-MIIT-om bud :
DellenbygdensSFF:Gösta Olsson, Sjömyra 2887, 820 60 DELSBO. tel

0653·120 51, e-po st: gosta.olsson@mbox3 10.swipnelse
Hembygds- och SFNolaskogs: Lennart Näs lund, Nordanås 1071. 89192 (

O-VIK, te l 0660-37 2109, e-post : lefUlart.naslund@ ladok.um u.se
Hudiksvallsbygdens SFF: Åke Wiman, Sylta J l, 824 94 HUD IKSVALL,

tel 0650-43 1 88, e-post: ake.wiman@hudiksval l.ma il.telia.com
Jä mtlands flins SFF:Geo rg Hansson, Lillfjällvägen 4. 83 1 71 ÖSTER

SUND, tel 063 -852 12. e-post: g.hansa@mboxJOO.sw ipnelse
MidälvaGF: Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13. 865 32 ALNÖ. tel 060-

55 83 39 . e-post : an.li@alfa.telenordia.se (
Nordanstigs Bygd och Sltiktbond; Lage Bergvik. Vändbrovägen 8. 820

78 HASSELA, tel 06S2-40000.
Sol1efleåSFS: Jörgen Desen, Forsed 2109, 873 91 BOLLSTABRUK. tel

0612.24330. e-post : jorgendesen.forsed@kramfors.mail.telia.com
Vlisrra H ästngtands FF: Gertrud Söderin, Box 58. 82722 LJUSDAt. te l

0651· 1S5 87, e-post: gertrud.soedcrin@ ljusdal.se
Ådalens SFF:Curt Sundqvist, Box 88. 870 32 ULLANGER.. tel 0613·
n o00. e-post: h.k.ship@kramfors.mail.te lia.com

Föreningsadresse-r:
Föreningen DJS.MI77'. clo Lennart Lindqvist (ovan)

Postgiro 620 J9 15·3. Org .nr 88920J-9814
DJS-MI77"s hemsida. c/o Annika Lindqvist (ovan)

Hemsida : hnp :l/www .dis-miU.y.se
DIS-MITI·Nytt, cia Lennart Lindqvist (ovan)
FlJreningen DIS, Gamla Linköping. 582 46 LINKÖPING. Tel 013-14 90

43. Telefa x 013-1 4 90 91 , Postgiro: 140 33- 5, e-post: dis@dis.se
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Bäste medlem!

I skrivande stund gör sommaren sitt sista (?) försök
att hålla kylan borta. Det är härligt med 20-25-gradig
värme i början av september.

Jag har haft förmånen att besöka Pompei (Italien) i
sommar. Historiens vingslag lyfte mig till en högre
medvetanderymd. Pompei begravdes i vulkanaska år
79 e.Kr. och har varit arkeologernas skattkammare i
minst 150 år. Fortfarande är ca 1/3 outgrävt. Jag blev
mycket imponerad av 2000 år gamla mosaiker som
lagts med sådan passning och färgskalor att man på
någon meters håll kan tro att det är målningar. Staden
var en högt civiliserad plats där det fanns affärer, of
fentliga toaletter, offentlig bastu och bad med separe
rade avdelningar för kvinnor och män, marknadsplats,
domstol, villor med mosaiker vid ingången som var
nade för hunden (Cave cane), barserveringar, gator
med övergångsställen, fönsterrutor av glas, offentliga
bordeller (med reklamskylt), ylleindustri mm. Man
drack vatten från kranar med rinnande vatten ur
dricksglas som såg ut som våra duralexglas.... Och
detta hände ungefär samtidigt som vi karlar i det fjär
ran Norden knackade våra kvinnor i huvudet med på
kar och släpade dem till grottan. Man ställer sig
snabbt frågan vad som hänt i vidareutveckling på
2000 år. Jo, vi har haft en teknisk utveckling de se
naste 150 åren, men vårt samhälle har inte förändrats
mycket i övrigt. Fantastiskt! Frågan är hur kan så högt
utvecklade kulturer försvinna? Kommer också vår
kultur att försvinna? Förmodligen gör den det, för ser
man ur historisk synvinkel så har ju alla framstående
kulturer fallit i glömska.

Hur skall vi då göra för att vår forskning inte faller i
glömska? Ett sätt som vi alla kan göra är att testa
mentera sin forskning till DISARK.IV. Då finns upp
gifterna kvar ett tag i alla fall. Frågan är hur man
kommer att tolka vår släktforskning om 2000 år. Tänk
er framtida vetenskapsmän med hornbågade glasögon
(det hade alla vetenskapsmän i min ungdoms littera
tur) som skall försöka tolka symboliken bakom CD
skivorna. Var dessa människor från 1900-talet möjli
gen soldyrkare? Arkeologerna av idag har en förmåga
att försöka tolka gamla fynd till något med religiös in
nebörd. Gör man så även i framtiden?

Nog med kängor till våra skickliga arkeologer. De är
mycket duktiga att gräva fram historien ur marken.

Höstmötet i år har vi lagt i Hudiksvall för att de
södra delarna i distriktet inte skall behöva resa så
långt. Faller detta i god jord skulle vi kunna ha möten
i andra delar av distriktet. Kanske något för jämtar och
ångermanlänningar att ta till sig.

Nu ser jag framåt med tillförsikt en höst och vinter
med intressant forskning och hälsar er välkomna till
Hudiksvall på höstmötet.

Robert Hammarstedt

DIS-föreningarnas hemsidor

DIS MITT (Alnö)
Hemsida: httpt/rwww.dis-mitt.y.se
Webmaster: Annika Lindqvist, tel 060-55 83 39
e-post: an.li@alfa.telenordia.se
DIS (Linköping)
Hemsida: httpz/rwww.dls.se
Webmaster: Jonas Medin, tel 013-613 42
e-post: webmaster@dis.se
DIS Aros (Västerås)
Hemsida: httpt/rwww.dis-aros.se
Webmaster: Kent Roas, tel 0708-95 94 00
e-post: webmaster@dis-aros.se

DIS Syd (Staffanstorp)
Hemsida: httpr/rwww.dis-syd.m.se
Webmaster: Krister Olofsson, tel 040-98 1967
e-post: krister@dis-syd.m.se

DIS Småland (Eksjö)
Hemsida: /zttp://www.torget.se/users/dlDISsmal/
Webmaster: Sara Karlsson
e-post: saratann@algonet.se

DIS Väst (Torslanda)
Hemsida: /zttp://sd.datatorgeLeduc.goteborg.se/disv/
Webmaster: Hans Vappula
e-post: hans.vappula@gds.gu.se

DIS Öst (Stockholm)
Hemsida: /zttp://www.abc.se/-maju/disost.1ttm
Webmaster: Marianne Funayama, tel 08-760 49 71
e-post: mafu@abc.se

landsarkivets i Härnösand öppettider

September-maj: tisdagar kl 08.30-21.00, övriga var
dagar kl 08.30-16.00, lördagar och söndagar stängt.

Tel vxl 0611-835 00, fax 0611-835 28. Tel folkbok
föring 0611-835 22, fax 0611-835 35. E-post:
landsarkivet@landsarkivet-harnosand.ra.se

Medelpadsarkivs öppettider

September-december: tisdagar kl 10-19, övriga var
dagar kl 10-17, lördagar och söndagar stängt.

Extraöppet kl 11-15 följande lördagar: 16/l O, 30/10,
13/11, 27/1I, ll/12.

Medelpadsarkivs hemsida: http://www.sundsvall.se/
s-kommun/kultur/medelpad/index.htm
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Rapport från årsmötet 1999

Söndagen den 14 februari hade DIS-MITT årsmöte i
SCA-salen i Mitthögskolans Campus Åkroken i
Sundsvall.

Föreningens ordförande Robert Hammarstedt hälsa
de de 30-talet närvarande hjärtligt välkomna, redo
gjorde kortfattat för dagens program, lät de närvaran
de presentera sig själva samt öppnade mötet.

Till ordförande för mötet valdes Robert Hammar
stedt och till sekreterare Lennart Lindqvist. Till juste
rare för mötet och tillika rösträknare valdes Henrik
Wentus och Jan Y:son Stiernspetz. Mötet fann att
mötet var behörigen utlyst och fastställde den före
slagna föredragningslistan.

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av ord
föranden Robert Hammarstedt. Den ekonomiska be
rättelsen föredrogs av kassören Göran Karis. Reviso
rernas berättelse föredrogs av Jan Lilliesköld varefter
styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verk
samhetsåret. På Nils Wides förslag erhöll styrelsen
därtill en varm applåd.

Till ordförande på ett år omvaldes Robert Hammar
stedt. Till styrelseledamöter på två år omvaldes Göran
Karis, Lennart Lindqvist och Arne Söderström. Till
styrelseledamot på ett år i fyllnadsval efter Gösta Ols
son, som avsagt sig det sista året på sin valperiod, ny
valdes Tommy Forsström, Hudiksvall. Till styrelse
suppleanter på ett år omvaldes Lars Bruman, Erik
Svanberg och Gertrud Söderin. Till revisorer på ett år
omvaldes Jan Lilliesköld och Kurt Pettersson. Till re
visorsuppleant på ett år omvaldes Helen Mattsson.

Till ledamöter i valberedningen omvaldes Reine
Björkman (sammankallande) i sin frånvaro med
samma premisser som vid årsmötet 1998 samt Birgitta
Blomgren. Styrelsen fick av mötet uppdraget att utse
den tredje ledamoten i valberedningen, ev ytterligare
en om Reine Björkman inte skulle ställa upp.

Inga motioner hade inkommit till årsmötet. Inga för
slag från styrelsen förelåg, förutom förslag till budget
och årsavgift.

Enligt förra årsmötes beslut togs frågan åter upp,
huruvida medlemsbladets utgivning skulle ökas från 2
nr till 4 nr per år. Efter någon diskussion beslöts att vi
fortsätter som förut med 2 nr/år.

Budgeten för 1998 fastställdes enligt styrelsens för
slag. Årsavgiften för verksamhetsåret 2000 fastställ
des enligt styrelsens förslag till oförändrat 60 kr.

Under punkten övriga frågor behandlades följande:
Henrik Wentus tog åter upp sin fråga om att före

ningen skulle agera för att få till stånd en nytryckning
av "Sveriges församlingar genom tiderna", som är slut
från förlaget. Förra årsmötet beslöts att föreningen

skriftligen skulle föreslå DIS att trycka på förbundet
om att rorsöka få till stånd en nytryckning, gärna med
en CD som komplement. Detta har ännu inte blivit
gjort, varför punkten kvarstår.

Jan Y:son Stiernspetz undrade var man kan ta upp
tekniska frågor om DISGEN. Ordföranden Robert
Hammarstedt svarade att man bland annat kan ta upp
sådant i samband med medlemsrnöten, t ex idag efter
årsmötet. Om intresse finns kan föreningen anordna
särskilda, s k supportträffar, ev på fasta dagar och
platser. Vi får inte heller glömma fadderverksamhe
ten, där våra faddrar kanske besitter den bästa kun
skapen om problem som kan uppstå. Även kursverk
samheten kan vara ett forum för frågor, även om hös
tens kurser blev inställda pga för få anmälda.

Jan Y:son Stiernspetz ställde frågan (egentligen till
DIS): När kommer DISGEN 7.1? Fadderansvarige
Arne Söderström, svarade att den troligen kommer in
nan årets slut, men att ytterligare en uppgradering av
7.0 beräknas komma innan dess.

Jan Y:son Stiernspetz frågade om man inte skulle
kunna ha bilder, t ex på en gård, med i ortnamnsregist
ret. Arne Söderström svarade att alla förslag till för
bättringar bör lämnas till ProgramutveckIingsgruppen
(PUG). Robert Hammarstedt berättade att PUG's
uppgift är att gallra och bereda alla nya förslag, innan
de länmas till Lars Blomberg för programmering.

Stig Larsson hade problem med RFT-format som
fungerar bra på vissa ställen men inte på andra. Robert
Hammarstedt föreslog att han skulle lämna sina pro
gramdisketter till en fadder för att få en fullständig
7.0e-version samt installera denna.

Mötesordföranden Robert Hammarstedt tackade
Gösta Olsson i hans frånvaro för det jobb han lagt ner
I styrelsen samt tackade de närvarande för visat intres
se och avslutade mötet. .

Efter kaffe/te och smörgås presenterade docent Jan
Paul Strid, Linköping Bjärka-Säbyprojektet: En
multimedielI databas med landskapsrelaterad kultur
historisk information. En artikel om projektet var in
förd i DIS-MITT-Nytt nr 1199, sid 6.

Därpå visade Lennart Lindqvist något av vad som
finns på Söderskivan: Människor och miljöer i
Stockholm 1870-1930. En artikel om skivan var in
förd i DIS-MITT-Nytt nr 1199, sid 8.
. Vi h~de också tänkt att surfa litet på Internet, bl a

titta pa DISBYT 2000 och Sveriges Släktforskarför
teckning, men tyvärr var servern nere, varför denna
punkt fick strykas.

Under dagen fanns möjlighet till uppgradering av
DISGEN till version 7.Oe och till inlämning av
DISBYT-utdrag.
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Flyttarminnen efterlyses!

Nyfiken doktorand på jakt efier brev av och
berättelser om SundsvalIs gamla inflyttare

Bästa läsare!

Jag, Lotta Vikströrn, är Kisabördig östgöte och fors
karstuderande i historia vid Umeå Universitet och ar
betar mer eller mindre dagligen med SundsvalIs in
flyttare under åren 1840-1930 i fokus. Min ambition
är att försöka kartlägga inflyttningen till stan under
den industrialiserings- och moderniseringsepok som
karaktäriserar decennierna kring sekelskiftet. Dess
utom vill jag se vad det blev av dem i stan. Man kan
fråga sig vilka migranterna egentligen var, och van
från kom de? Varför flyttade de och hur fann sig se
dan framför allt kvinnorna till rätta i en främmande,
spännande och spirande stadsmiljö? Ja, detta är några
av undersökningens centrala frågeställningar, och an
ledningen till att jag förlagt tyngdpunkten på de
kvinnliga inflyttarna beror pa att man I forskningen tr
digare försummat mycket av just kvinnornas geogra
fiska rörelser och de sociala konsekvenser som kunde
följa på flytten.

Och det är här som ni Sundsvalls- och Medelpads
bor förhoppningsvis kan hjälpa mig och kunskapen
om forna människors förflyttningar på traven. Hur då
undrar ni förstås? Jo, att räkna, sortera och analysera
SundsvalIs alla inflyttare är en sak; att förstå varför de
rör sig som de gör en annan, som inte alltid statistik~n

kan ge ett vettigt svar på. Därför skulle Jag vilja
komma i kontakt med er i Sundsvallstrakten som vet
att berätta om de många människor som sökte sig till
stan under eller i närheten av min undersökningsperi
od, dvs. 1840-1930. Vet ni kanske något om varför
gamla släktingar valde att bryta upp från hembygden
för att styra kosan mot Sundsvall i stället? Och hur
gick det förresten för dem: trivdes de, skaffade sig
jobb och familj, eller längtade de bort eller hem. Igen?
Ja kanhända har ni brev eller andra dokument liggan
d; hemma som kan avslöja något om gårdagens nyin
flyttade Sundsvallsbor? Eftersom arkiven sällan har
mycket att erbjuda när det gäller vittnesbörd från
"vanligt" folk från förr vill jag alltså via n~tida Sunds
valls- och Medelpadsbor försöka sätta l11Ig I kontakt
med stadens gamla migranter. Majoriteten av mina in
flyttare är ju sedan länge borta, men min förhoppning
är att via er ändå få en insikt i hur deras flyttningsöden
mera konkret gestaltade sig. Kanske har ni en farfar,
moster eller mamma som en gång kom till Sundsvall
för att få sig en nypa av den tidens storstadsluft? Det
vore minst sagt värdefullt för mig, forskningen och
framtiden om ni som vet att berätta ville höra av er,
för det är nu en gång så, att i takt med att tiden går,
går också folk ur tiden, och med dem försvi~ner åt~

skilliga minnen och kunskaper om gamla tider, Sa

tveka inte! Hör av er om ni tror ni kan bistå mig med
ett eller annat migrantminne! Och för den som inte
vill lämna ut släktingars identiteter, garanteras givet
vis anonymitet! Det är inte individerna i sig som är
viktiga, utan det är deras erfarenheter av flytten och
Sundsvall, som jag betraktar som väsentliga.

Särskilt kvinnorna outforskade

Jag skulle i sammanhanget vilja utveckla presenta
tionen av mitt planerade arbete en anmg; ett arbete
som om några år förhoppningsvis skall resultera i en
avhandling. En av bygdens söner, professor Lars-Gö
ran Tedebrand, fungerar som min handledare och ~Itt

stora stöd här uppe i Umeå. Han var också delaktig I
1960- och -70-talens stora forskningsprojekt som be
rörde flyttningar och inte minst emigrationen till
Amerika. Av den anledningen vet vi ganska mycket
om migration vid det här laget, särskilt i Sverige tack
vare våra internationellt sett goda kyrkomaterialskäl
lor. Men konstigt nog mynnar mycket av all forskning
ut i en nära nog nästan kvinnofri skildring. Man har
hittills sänt ut ett ganska splittrat signalement på kvin
nornas roll i detta dynamiska drama och nöjt sig med
att först konstatera att kvinnorna många gånger fak
tiskt flyttar mest, men sedan så syns de minst i fram
ställningarnas diagram, text och tabeller. En orsak till
denna obalans bottnar naturligtvis i källäget. Det har
visat sig vara svårt att följa flickors, fröknars och fru
ars socio-geografiska förflyttningar i kyrkoböckerna.
Kvinnorna relaterades ofta till män i sin omgivning,
såsom far eller make, de bytte efternamn vid gifte och
man har dessutom ofta antagit att kvinnfolket så att
säga bara hängde med karlarna i deras jakt på arbeten.
Men detta är knappast hela sanningen, för visst finns
kvinnorna med där i källmaterialet! Många av dem var
unga och ogifta pigor eller hemmadöttrar som ville
pröva lyckan i stan. Sett över tid så ökar dessutom
kvinnornas inflyttning. Redan på 1880-talet kan man
faktiskt i SundsvalIs fall konstatera att kvinnornas
kurvor också i migrationssammanhang överträffar
männens, ett mönster som för övrigt äger en generell
giltighet än i denna dag. Det är ju företrädesvis unga
kvinnor som står för den största andelen flyttningar,
ett faktum som inte minst gjort sig gällande i vårt
norrländska inland.

Det finns således goda skäl att fokusera kvinnor i
stadsmiljöer eftersom det var just dit så många av dem
sökte sig. Vid sidan om den kvantitativt betonade so
cio-geografiska mobilitetsanalysen som jag strax åter
kommer till, vill jag studera migrationsmotiven ur en
mer kvalitativ aspekt. Den ambitionen utgör avhand
lingens ena huvudpunkt, och det är där som bl.a. era
eventuella vittnesbörd kan bistå mig. För vad lämnade
inflyttarna egentligen efter sig och vad hittade de i
Sundsvall i stället? Var det av nödtvång eller kanske
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mera en frihetslängtan som drev framför allt kvinnor
na till stan? Kan denna längtan till och efter staden
kanske vara en längtan efter en emancipation, och i så
fall: svarade Sundsvall upp till en förväntad frigörel
se? Fanns där förresten några nätverk - familj eller fö
renings- och fritidsliv - som fångade upp de inflyttade
kvinnorna och kanske förvaltade deras intressen, vilka
de nu kunde vara? Ja, dessa frågeställningar kanske
kan väcka era minnen till liv. Jag vill i sammanhanget
ändå poängtera, att bara för att jag anlägger ett kvin
noperspektiv på inflyttarna så betyder det ingalunda
att jag är ointresserad av de manliga migranterna.
Tvärtom, de behövs i ett jämförande perspektiv!

Avhandlingens andra huvudpunkt blir att kartläg
ga SundsvalIs inflyttare under åren 1840-1930 ur flera
demografiska perspektiv - och här kommer således
den kvantitativa socio-geograjiska mobilitetsanalysen
in. Sundsvall var ju särskilt under 1800-talets andra
hälft en stad på stark frammarsch, mycket tack vare
det expansiva sågverksdistriktet runt omkring. Frågan
är vad det var för folk som sökte sig till den växande
stan med tanke på t.ex. ålder, civilstånd, social status,
geografisk härkomst o.s.v. Och inte minst, hur gick
det för dem? Lyckades de någorlunda etablera sig i
stan och kanske avancera socialt och yrkesmässigt
sett, eller var fallet många gånger kanske precis
tvärtom? Kort sagt, vad hade Sundsvall att erbjuda
sina nyinflyttade invånare? Här kommer Demograjis
ka databasens registrering av SundsvaIIs kyrkoböcker
att tillgodose mitt materialbehov åtminstone vad gäller
1800-talet. Naturligtvis måste jag också bekanta mig
ordentligt med stan och dess socio-ekonomiska ka
raktär under epoken. Jag kommer dessutom att besöka
Sundsvall flera gånger framöver, varför det finns
möjlighet att träffas och diskutera flyttarminnen om
det skulle behövas.

Demografiska databasen

Men vad innehåller då egentligen denna Demogra
fiska databas? Ja, bara den är värd mer en några rader
här och kanske en utförligare presentation kan bli ak
tuell längre fram, men jag ska i alla fall kortfattat re
dogöra för vad den betyder för mitt arbete. Sedan
1970-talet har man varit upptagen med att registrera
ett urval församlingars kyrkoböcker under företrädes
vis 1800-talet. En väldokumenterad sådan församling
är Sundsvall, vilket innebär att jag inte sitter med det
konkreta källmaterialet - t.ex. flyttningslängderna 
framför näsan. I stället är det datorn som gäller, också
i dessa sammanhang. Tack vare den databehandling
kyrkoböckerna genomgått, så är det möjligt att snabbt
få all information om en viss inflyttare tillgänglig. Jag
slipper alltså leta i den ena kyrkoboken efter den
andra för att se när exempelvis mina migranter gifter
sig, byter yrke eller om de flyttar iväg till annan ort.

Det underlättar förstås enormt en forskares vedermö
dor i det detektivarbete det många gånger innebär ror
den vetgirige när han eller hon vill få reda på hur det
gick för en släkting, eller som i mitt fall, några av
SundsvalIs många inflyttare - för alla kan givetvis
inte djupstuderas, inte ens i datorns värld. Men data
basens material erbjuder alltså ypperliga tillfällen inte
bara till att spara tid genom att individuella levnads
öden jämförelsevis smidigt kan kartläggas, utan även
större grupper - s.k. kohorter - kan konstrueras och
jämföras med varandra. Man skulle exempelvis kunna
välja ut folk födda i Sundsvalls församling år 1840,
för att se och jämföra hur alla dessa individer skiljer
sig åt genom livet, eller, vad som eventuellt för dem
samman. Vilka blir t.ex. migranter medan andra håller
sig mera hemmavid livet ut, och vilka gemensamma
nämnare hittar vi i respektive grupp? För min egen del
ska jag så småningom via databasmaterial undersöka i
vilka avseenden inflyttarna avviker från de redan
etablerade Sundsvallsborna. Vilken grupp/ kohort
hade exempelvis lättare att avancera yrkesmässigt el
ler via giftermål: stadsbor eller inflyttare? Eller före
ligger ingen märkbar skillnad alls? Som ni förstår
öppnar sig en värld av nya möjligheter tack vare
denna databas, och ofta har vi internationellt besök i
form av forskare som vill testa sina resultat på den
imponerande information Demografiska databasen
tillhandahåller i ersättning mot en viss summa pengar
naturligtvis.

Demografiska databasen kan dessutom erbjuda sin
service till gemene man och skolor riket runt. Här är
det Internet som banat väg för en ökad tillgänglighet.
Skolor och intresserade privatpersoner kan nämligen
abonnera på databasens s.k. "Indiko på nätet". Nyfik
na läsare kommer också att kunna hitta Sundsvallsom
rådets 17 församlingar i den Indiko-version som
Medelpadsarkiv tillhandahåller. Här finns onekligen
mycket att hämta för den som är på jakt efter sina
släktingar eller vill förstå det förflutna och gamla ti
ders människor. Den som har möjlighet kan utan
kostnad hitta Tuna församling på "Indiko på nätet".
(Nätadressen är för övrigt följande:

http://www.ddb.umu.se/windiko/indy.htm).
Men vi är många här uppe i Umeå som sedan några

år har haft förmånen att kunna utnyttja databasen. Av
delningen för historisk demografi - som leds av Lars
Göran Tedebrand och som också jag tillhör - sitter
och samarbetar vägg i vägg med Demografiska data
basens personal. Avhandlingar och åtskilliga artiklar
baserade på databasens material har redan sett dagens
ljus, somliga med Sundsvall i fokus. Sören Edvins
son har som bekant i Den osunda staden berört död
ligheten - eller mortaliteten med det där finare ordet 
för att bara nämna ett exempel. Anders Brändström
och Lars-Göran Tedebrand är ett par andra. Och det
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Vänliga Västerbollenshälsningar önskar Östgöte!

Lotta Vikström
e-mail: lotta.vikströmtiiddb.umu.se

Sundsvall. Det finns således mycket intressant läsning
att se fram emot under de närmaste åren. inte minst
om man är Sundsvallsbo! Och vem vet. kanske några
av er kan bidra med lite migrationsinformation som
jag i min tur kan vidareförrnedla"! Tänk efter och leta
i skrymslen och vrår där hemma! Ta sedan kontakt
med mig om ni hittar något eller har ett eller annat
migrantminne på lut!

är minsann mera undersökningar på gång där faktiskt
Sundsvall står i blickpunkten! Anna Lundberg är se
dan ett par år fullt upptagen med att studera de syfilis
drabbade Sundsvallsbornas liv och leverne under
1800-talet, medan Ann-Kristin Högman analyserar
de äldres - dvs. dåtida pensionärers - situation och
levnadsvillkor under förra seklet. Mikael Svanberg
försöker få fatt i 1800-talets småföretagare och deras
socio-ekonomiska möjligheter i stan, medan Maria J.
Wisselgren just inlett sin forskning på de ensamma
mödrarnas arbetssituation under samma period. Ja,
och sedan är det då jag, som försöker få ordning på
stadens alla inflyttare och de migrationsmotiv som
döljer sig bakom deras val av destinationsort, alltså
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Mae-spalten
Den 20-21 februari var det en Mac-faddertråff i

Rimforsa utanför Linköping. Förutom alla Mae-fadd
rar som kom till träffen var Micael Komdal (repre
sentant för Gensoft och släktforskarprogrammet Reu
nian), Mikael Sjöstedt (mångårig användare av Reu
nion), Sture Bjelkåker, Arne Wallgren, Bo Kleve och
Olof Cronberg där.

Reunion demonstrerades för oss och vi ställde frå
gor om programmet. Tack Micael och Mikael för ert
tålamod med oss nybörjare. Det var mycket lärorikt.
Programmet är mycket bra, men det är ju ett ameri
kanskt program, som ej helt är anpassat till våra
svenska förhållanden. T ex det här med Farfar/Morfar
(det står så här för både farfar och morfar). Det och
några andra frågor har Micael sänt över till program
makarna i USA. Vi får väl se vad som händer. Kanske
att vi som använder programmet får trycka på. Ju fler
vi är, som uttrycker våra önskemål om programmet,
desto större chans har vi att få det ändrat. Kanske är
detta något att tänka på.

Annat som också togs upp på träffen var konverte
ring från DG4.5 för Mae till andra släktforskningspro
gram. Arne Wallgren förklarade på ett lättfattligt sätt
hur det här med "minnesproblemet med nyare Mac'ar"
fungerar. Nu tror jag att jag äntligen förstår samman
hanget. Det diskuterades även hur fadderverksamhe
ten skall fungera.

Det var en mycket givande träff för oss Mac-använ
dare. Hoppas att det blir fler sådana träffar.

Gunilla Hermander

Hänt sen sist

Söndagen den 14 februari hade vi Årsmötet 1999 i
Sundsvall. Se referat på sidan 4.

Lördag-söndag den 20-21 februari deltog vår Mae
fadder Gunilla Hennander i en Mac-fadderträff i
Rimforsa. Se Mae-spalten här intill.

Lördag den 17 april medverkade DIS-MITT vid ett
Lördagsöppet på Medelpadsarkiv med visning av
olika Dataprogram för släktforskare. Medverkande
var Robert Hammarstedt, Tomas Sahlin och Lennart
Lindqvist.

Lördag-Söndag den 24-25 april hade vi en vecko
slutskurs i DISGEN och bildhantering i Hudiksvall.
Kursledare var Arne Söderströmoch Staffan Boden.

14 juni-l3 augusti (veckorna 924-932) deltog före
ningen i ett samarrangemang med MGF i fonn aven
Sommarutställning i SundsvalIs kommunhus, intill
foajen. Vi hade en dator där med ett bildspel om DIS
samt med DISGEN. Vidare fanns exempel på utskriv
na och plottade tavlor från DISGEN samt info-rnateri
al om DISGEN, DIS-MITT och DIS.

7/
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Nya medlemmar
(sedan föregående nr)

Abrahamsson Gunnel,
Röboholmsvägen 4,86432 MATFORS.

Abrahamsson Åsa, 0620-157 69
Storgatan 31 B, 2 tr, 881 30 SOLLEFTEÅ.

Bertbilsson PeO, tel 0653-206 10
Ehingervägen 28, 820 62 BJURÅKER.

Byman Curt,
Staketgatan 10, 803 24 GÅVLE.

Byström Anna, tel 026-18 6455
Brynäsgränd 9, läg 44, 802 84 GÅVLE.

Dahlberg Camilla, tel 0612-407 42,
Hagvägen 5,87016 RAMVIK.

Edholm John,
Kallvägen 22,26261 ÄNGELHOLM.

Engström Åke, tel 060-55 75 65,
Babordsvägen 13, 865 31 ALNÖ.

Engström Sten, tel 026-61 15 96
Elisabeth Textilgatan 3 B, 802 51 GÅVLE.
Ericson Leif, tel 0247-602 42
Ytterboda 25, 793 90 LEKSÅND.

Ericsson Kjell, tel 0980-402 92
Kåta 65,98107 ABISKO. '
Eriksson Ingalill, tel 060-15 1547
Muninvägen 10, 85740 SUNDSVALL.

Espvall Måns-Eric, tel 0670-136 44,
Alanäsvägen 6,83334 STRÖMSUND.

Falberg Eva, tel 060-931 27
Östloning 1590, 86040 INDAL.

Farm Kerstin, tel 060-61 07 03
Krönvägen 33 B, 856 44 SUNDSVALL.

Forsberg Jan-Olof, tel 031-16 48 96,
Sylvestergatan 10,411 32 GÖTEBORG.

Garneij Maj-Britt, tel 0620-514 65
Djupövägen23 A, 881 31 SOLLEFTEÅ

Gerdin Madeleine, tel 0613-214 01 .
Strandvägen 5,87031 MJALLOM.

Gisslen Leif,
Köpmangatan 52,83133 ÖSTERSUND.

Granholm Kurt, tel 0493-311 00
Österlidsvägen I, 590 96 ÖVERUM.

Hagberg Elise, tel 060-980 81
Gåttjärn 2331,86025 KOVLAND.

Halvarsson Halvar, tel 060-51 31 58
Granitvägen 9, 86233 KVlSSLEBY.

Hartman Hansen Ole
Övre Ekorrsele 120,'92291 VINDELN.

Hellbom Tage, tel 023-298 49,
Åsgatan 76 B, 791 72 FALUN.

Hellby-Hopstadius Birgitta,
Aspåsvägen50, 835 32 KROKOM.

Hellclen Elisabeth, tel 019-6115206,
Angelgatan 9 A, 703 41 ÖREBRO.

Jernqvist Eva, tel 0271-108 02,
Prästgården, 822 30 ALFTA.

Joelson Ejvind och Sif, tel 0490-173 34,
Falkgatan 14,59342 VÄSTERVIK.

Jonsson Bo,
Svärdvägen 23, 83161 ÖSTERSUND.

Jonsson Jan, tel 0620-213 33
Bäckaskog 4936, 882 91 LANGSELE.

Jonsson Tonuny, tel 060-53 84 00
Ängesvägen II, 863 35 SUNDSBRUK.

Karlsson Evert,
Baldersgatan 4, 2 tr, 81131 SANDVIKEN.

Karlsson Lars, tel 0690-221 OI,
Näset 4295, 841 97, ERIKSLUND.
Larsson Maria, tel 090-77 07 77
Västra Norrlandsgatan 22 B, 903 29 UMEÅ.

Larsson Ulf, te! 0159-311 51
Täbyholmsvägen 6, 640 60 ÅKERS STYCKEBRUK
Lindblom Jeanette, tel 060-210 97, .
Specksta 6109,86491 MATFORS.

Lindblom Lars,
Länsmansvägen 15, 825 95 ENÄNGER.

Lindh Anneli
Varvet 3640: 890 34 HUSUM.
Meij er Jan-Åke,
Snickarns väg 4, 770 13 GRANGÄRDE.

Nilsson Mona-Lisa,
Långängen 41 C, 41718 GÖTEBORG.

Nilsson Susanne, tel 0660-25 21 03
Banafjä13083, 891 96 ARNÄSVALL.

Nordin Mona, tel 0660-457 50
Faresta 1362, 891 95ARNÄSVALL.

Norman Anne-Christine, tel 0692-104 64
Märrgård 3109, 860 41 LIDEN. '

Nygren Sigurd, tel 090-18 64 87,
Måttgränd 80 906 24 UMEÅ.

Nyström Stig, tel 060-307 93,
Länsmansvägen 2,86241 NJURUNDA.

Näslund Erik, tel 08-448 16 12
Sjöändan 29, 128 68 SKÖNDÅL

Olausson Kent, tel 031-4160 03,'
Fässbergsgatan 39, 431 69 MÖLNDAL.

Olofsson Agneta, tel 0611-21185,
Kastellgatan 26,871 33 HÄRNÖSAND.

Olsson Bo, tel 063-12 25 70
Fridgårdsgatan 6 A, 831 48'ÖSTERSUND.

Pettersson Lars, tel 0431-43 25 07,
Angarna 3080, 266 93 MUNKA LJUNGBY.

Roos Berith, tel 0650-705 41
Granbacksvägen 44, 825 92 NJUTÄNGER.
RoselI Erika,
Nygatan 10 B, 3 tr, 824 52 HUDIKSVALL
Ruthström Göran, tel 090-18 09 65, .
Ersbodavägen 55, 90629 UMEÅ.
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Röberg Mats,
Finntorpsvägen 9, 824 51 HUDIKSVALL.

Sandberg Curt, tel 08-96 70 87,
Odensvägen 12, 19145 SOLLENTUNA.

Smedberg Marit, tel 08-530 680 46,
Söderby Gårds väg 50,14451 RÖNNINGE.

Sohlberg Karlsson Susanne,
Gyllbyvägen 4, 748 42 ÖRBYHUS.

Stark Stellan, tel 0650-59 50 61,
Käppuddsgatan 10, 824 30 HUDIKSVALL.

Strandell Björn, tel 0500-46 03 27,
Åkleby Skogshaga, 54191 SKÖVDE.

Svelander Margitta, tel 060-56 43 32,
Box 12068, 850 12 SUNDSVALL.

Söderlund Märtha,
Linsänkevägen 26,82135 BOLLNÄS.

Thageson Bo, tel 060-314 85,
Bronsvägen 20, 862 40 NJURUNDA.

Thunström Per-Erik, tel 0381-711 14,
( Nyaby 32, 575 91 EKSJÖ.

Wikner Rune,
Nämndemansvägen 26, 757 52 UPPSALA.
Vikström Marie-Christine,
Gluntens väg 19, 907 37 UMEÄ.

Äberg Ronny, tel 060-305 98,
Njurundavägen 63, 86240 NJURUNDA.
Öberg Kenneth, tel 08-560 346 21,
Ekebyhovsvägen 8 A, 17830 EKERÖ.

Var snäll och meddela Ditt telefonnummer om det
saknas vid Ditt namn ovan! Detsamma gäller också
eventuella adressändringar. Ring kassören Göran
Karis, tel 060-61 8688, eller e-posta (se styrelsen).

I
l. Medlemskap

Medlemskap i föreningen DIS-MITI kräver medlem
skap i Föreningen DIS. Medlemsavgifterna för 1999
är för DIS 100 kr och för DIS-MITI 60 kr.

( OBS att bägge avgifterna inbetalas på Föreningen
DIS' postgiro 14033-5. Ange namn, adress, postad
ress, tel.nr och ev e-post-adress samt vilken/vilka fö
reningar som avgiften avser.

Modem till salu

Föreningen förnyar sin utrustning. Därvid har några
modem blivit över och säljs till högstbjudande.

Förfrågningar kan göras hos teknikansvarig, Robert
Hanunarstedt, tel bost 060-30228, arb 060-16 99 27.
Du kan även lämua ditt anbud till Robert.

Nytt släktforskarprogram

Nu kommer Genesis, ett nytt Svenskt släktforskarpro
gram. Genesis sägs bygga på ett helt nytt koncept.
Programmet lär inte bara kunna hjälpa dig att doku
mentera din släkt, som de program som finns på
marknaden idag, det skall också kunna hjälpa dig i din
forskning. Vad sägs om att t ex:
• direkt få upp alla orter du registrerar på en liten Sve

rigekarta, både på skärmen och på utskrivna ansed
lar.

• kunna få förslag på vilka mikrokort en viss person
kan tänkas finnas på eller på vilka mikrokort som
finns för en viss församling eller region (Ja, SVAR
katalogen är inbyggd i programmet).

• med ett enkelt klick på musen kunna lägga in mikro
kort på din beställning till SVAR, skriva ut den och
ta med den till biblioteket.

• kunna få förslag om var på Internet du kan hitta data
om en person eller region. Med ett enkelt klick med
musen kan du sedan ansluta din WEB-läsare till de
WEB-sidor som föreslagits. Eftersom Internet hela
tiden utvecklas kan du sedan alltid hämta en färsk
databas med "Internetlänkar" på hemsidan nedan.

Genesis sägs också kunna allt som de program som
redan finns på marknaden kan, t ex:
• registrera personer i ett stort antal databaser.
• skriva ut ansedlar, antavlor och stamtavlor.
• söka i databaserna med normerad namusökning.
• importera/exportera från/till GEDCOM-filer.
• skapa HTML-kod för utläggning av din släkt på

Internet

• etc.
Läs mer på Genesis hemsida på adressen:
http://www.candil.se

Vi vill påpeka att DIS-MITT inte har testat detta pro
gram och att denna notis endast utgör ett tips till dig
som är intresserad att prova programmet.
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Teknikrutan:

Sprid din forskning och gör en slant på
affären!

Compact Disc, eller som man säger i dagligt tal CD,
är ett utmärkt media för den som vill publicera sina
alster. En CD rymmer ca 650 Mb vilket innebär att det
finns mycket plats att lagra information.

Hur skapar jag då min egen CD? Vilket program
behöver jag? Hur tillverkar jag CD:n?

Det enklaste sättet att skapa dokument som de flesta
lätt kan titta på är att göra s.k. HTML-dokument. Det
är samma typ av dokument som används på Internet
och läses med Internet Explorer eller Netscape. Alla
som kan använda Internet kan alltså titta på dessa do
kument lagrade på en CD.

Hur kan man då skapa HTML-dokument? Det finns
många sätt att göra detta. Det "råaste" sättet är att
skriva HTML-koden i en enkel ordbehandlare, men
detta är en hel vetenskap för sig. Det finns enklare
sätt! Disgen, Holger m fl program kan spara t ex en
antavla som HTML. I programmet finns funktionen
"exportera" till HTML. Vill man sedan göra andra si
dor med bilder o s v finns det ordbehandlingsprogram
som kan spara dokument i HTML-format. Word 97 är
ett program som klarar detta. Med detta kan man
också redigera Disgens HTML-dokument och lägga in
bilder, länkar till andra sidor osv. Jag har provat detta
och om ni tittar på min hemsida och går längst ner på
första sidan hittar man länkar till min farfar, farmor,
morfar och mormor. Här är Disgens HTML-dokument
redigerade och bilder inlagda. Man kan gärna lägga
till © i dokumentet som står för copyright. Då har man
ett bättre skydd för otillbörlig användning av doku
mentet.

Bilder som man använder behöver inte ha högre
upplösning än 72 dpi (pixlar per tnm) eftersom det är
den upplösning som skärmen på datorn normalt an
vänder. En JPG-bild som visas på skärmen med 72 dpi
och 200 pixlars bredd täcker ca 1/5 av skärmens bredd
om skärmens upplösning är ställd tilll024x768 pixlar.
Är skärmen inställd på 800x600 täcker denna bild y.,
av skärmbredden. En bild som är 200x157 pixlar i
JPG-format blir endast 47 kB stor. Man kan också an
vända sig av speciella program som Adobe Image
Ready för att komprimera bilderna ännu mer, men det
behövs kanske inte.

Vill man ha större bilder så ökar storleken på filen
med "kvadraten" på bildstorleksökningen. 400 pixlars
storlek skulle alltså ge samma bild 288 kB i storlek
vilket inte är något problem om man gör presentatio
nen på en CD. På en hemsida kommer en sådan bild
att upplevas som seg att öppna. Denna bild täcker
halva skärmbredden med inställningen 800x600 (som

ro

nog många har).
Sedan när jag är nöjd med mitt HTML-dokument är

det dags att föra över filerna till en CD. Idag kostar en
CD-brännare ca 2000 kr och de börjar bli relativt van
liga i det PC-täta folkhemmet. Har man ett digert ma
terial som man vill sälja till hugade spekulanter kan en
investering i en brännare löna sig. Annars finns kan
ske möjligheten att få hjälp av någon i bekantskaps
kretsen. Att "bränna" eget material är inte olagligt 
tvärt om - till skillnad för annan s k "hembränning".

En tom CD-skiva kostar 12 - 15 kr. Bränner man 12
st och lyckas sälja dessa för 200:- per styck har man
täckt investeringen i brännare och skivor. Jämför detta
med 20.000:- för 100 böcker som skall tryckas! Här
måste man sälja 50 st böcker för 400:-/st för a.r täcka
investeringen. Är det så många som är intresserade av
att köpa mitt material? Risken att förlora pengar är
mindre med CD. Man kan ju kanske sälja 50 st CD för
200 kr/st och tjäna sig en slant på 7 500 kr? Då blir ju
det en litet bidrag till datorn man investerat i. Dess
utom behöver man jn inte bränna fler skivor än man
säljer och det är lätt att bränna fler vid behov.

Vill man ha proffsig hjälp med att bränna sitt mate
rial kan man vända sig till CD-klubben för släktfors
kare, Madeleine Raftö i Ödeshög, e-post-adress:
hamster@algonet.se. Hon hjälper till och tar en liten
avgift för besväret.

Sprid din forskning! Lycka till!

Robert

Släktforskardagarna i Sundsvall

Som väl alla vet vid det här laget (se annons på sista
sidan) kommer Midälva GF att under Släktforskarda
garna helgen den 2-3 oktober att anordna jubileumsut
ställoingar på KFUM i Sundsvall. Ett 20-tal utställa
re är anmälda, såväl medlemmar som släktforskarfö
reningar och institutioner. En hel del intressant för
släktforskare kommer att visas upp. Här nedan kom
mer endast att nämnas sådant som har med data att
göra.

Tony Jonsson visar upp sitt register över Martinus
Laurentii ättlingar liksom nämndemän i Ångerman
land och Medelpad. Sveriges Släktforskarförbund vi
sar de CD-skivor de säljer. Annika Lindqvist de
monstrerar sina två nyproducerade CD (se notis
nedan). Kerstin Farm visar sina anor och Tjärnsjöbor.
Föreningen DIS-MITT demonstrerar DISGEN och
Internet med bl a DISBYT. Teo och Per Sundin visar
sockengenealogier i Ångermanland. Kartvårdscentra
len tillhandahåller kartor. Roland Skoglund visar Elf
dalssläkter. Karl-Ingvar Ångström visar Borgsjö-ba
sen. Anna Svahn visar sin antavla och släkten Svahn
från Västerbotten. MGF visar Medelpadsbasen, såväl
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på dator som på CD. Landsarkivet i Härnösand visar
bilregistret och Thord Bylund visar sin databas.

Förutom detta kommer också mycket annat i släkt
forskningsväg att finnas med. Det finns alltså goda
skäl att besöka jubileumsutställningarna. Dessutom
kan MGF bjuda på fem föredrag som bör intressera
varje släktforskare. Och varfor inte äta en god mid
dag i lag med likasinnade och ta en svängom med din
partner. Om allt detta kan du läsa mera i annonsen på
sista sidan.

MGF hälsar alla välkomna till Släktforskardagarnal

Familjeregister för Medelpad - nu på CD

Nu börjar Midälva Genealogiska Förening att sälja
Familjeregister för Medelpad på CD. Registret är
baserat på Helge Nybergs familjeregister i bokform
och sedan bearbetat. Materialet omfattar befolkningen
före omkr år 1800.

Skivan som kan läsas med en web-Iäsare (s k
browser), t ex Microsoft Explorer eller Netscape Na
vigator, kommer att finnas med vid Släktforskarda
garna i Sundsvall den 2-3 oktober. Se annons på sista
sidan.

I dagsläget är inte alla församlingar klara men man
smyger igång så smått med försäljning fr o m den 20
september.

Följande socknar är klara: Alnö, Attmar, Holm, In
dal, Lagfors, Liden, Ljustorp, Lögdö, Selånger, Skön,
Sättna, Torp, Tuna, och Tynderö. Övriga socknar ar
betar man med.

( Pris per CD: 300 kr. Fri uppgradering ingår när
projektet är helt klart.

Kan du inte hämta själv i Sundsvall, tillkommer
portokostnad med 30 kr.

( Upplysningar och beställningar genom Annika
Lindqvist, tel 060-55 83 39 eller e-post an.li@alfa.
telenordia.se

Inga bud på datorn

Inga bud har inkommit på datorn som utannonserades
i förra numret av medlemsbladet, varfor styrelsen
beslutat skänka datorn till Indals hembygdsförening.
Datorn har använts under sommarutställningen på
Snndsvalls kommunbus och kommer även att använ
das vid DIS-MITT's deltagande i utställningarna un
der MGF's 20-årsjubileum, innan den överlämnas till
Indals hembygdsförening.

llJl

Indal och Rudbeckius-ättlingar på CD

Nu presenteras två nyproducerade CD av vår medlem
Annika Lindqvist:

Indal - 1535-1900
Skivan innehåller dels människor som levat i Indal
och dels mängder av andra uppgifter om socknen, som
t ex Karta och byregister, Kyrkan, Präster, Bomärken,
Bilder, Skolhistoria, Båtsmän, Barnhusbarn, Bygdens
söner, Spelmän, Älvsborgs lösen, Skattelängder, Vad
dog man av?, Gamla mått, mynt och vikter samt Sve
riges regenter.
Beträffande människorna är målet att få med alla
människor som levat i Indal 1535-1900. Den första
utgåvan kommer att omfatta 1800-talet, där samtliga
kyrkböcker är helt genomgångna. Vissa anlinjer går
redan nu tillbaka till 1600-talet. Märrniskorna är re
gistrerade med släktforskarprogrammet DISGEN och
uppgår f n till ca 12.000 personer. Dessa presenteras
med IDML-filer skapade från DISGEN och visar fa
miljerelationer med tillhörande släktnamnsregister.
Om ca ett år kommer en ny utgåva som skall vara
komplett när det gäller människorna och en hel del
kompletteringar av sockenuppgifterna.

Ättlingar till biskop Johannes Rudbeckius - 1620
1900
Skivan innehåller ca 20.000 ättlingar (inkl ingifta) till
biskopen i Västerås Johannes Rudbeckius (1581
1646). Biskop Rudbeckius, som hade stor del i att den
svenska kyrkobokföringen kom till stånd, gifte sig vid
29 års ålder med Kristina Stjemman. Efter 8 års
barnlöst äktenskap avled hustrun i barnsäng. Två år
senare gifte han om sig med den 21 år yngre Magda
lena Hising. I detta äktenskap föddes Il barn. Dessa
var upphov till 78 Barnbarn och 195 barnbarnsbarn.
Även här har registreringen skett med DISGEN och
personerna presenteras på samrna sätt med IDML-fi
ler skapade från DISGEN och visar fumiljerelationer
med tillhörande släktnamnsregister.
Om ca ett år kommer även i detta fall en ny utgåva
med förhoppningsvis en hel del kompletteringar av
släktuppgifterna. Rättelser och tillägg mottages tack
samt av Annika Lindqvist.

Båda skivorna som alltså kan läsas med en web-läsa
re (s k browser), t ex Microsoft Explorer eller Net
scape, kommer att finnas med vid Släktforskardagarna
på KFUM den 2-3 oktober i Sundsvall (se annons på
sista sidan). Vid beställning före den 99-10-31 blir
priset ISO kr/st, därefter 200 kr/st. Vid posttransport
till kommer 30 kr för porto och emballage. Upplys
ningar och beställningar genom Annika Lindqvist, tel
060-55 83 39, e-post: an.li@alfa.telenordia.se.
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Hemsidor

Ytterligare några hemsidor (nya eller ändrade):

Anbytarforum: http://genealogi.aland.net.diskus
Anna Byströms hems ida:

http://hopel.2 .sbbs .se/marcusanna/
Annica Grips hemsida: http://home.bip.net/annica.grip
Birgitta Björklunds hemsida:

http://hem.passagen.se/bibj/
Cyndi's List of Genealogy Sites on the Internet:
http://www.cyndislist.com/

Ellis Island: http://www.ellisisland.org/index.html
Eric Johansson hemsida: http://home.bip.ne/jojken/
Family Search (Mormonkyrkans släktdatabas):

http://www.familysearch.com
Genesis (nytt svenskt släktforskarprogram):

http://www.candil.se
Göran Hultgrens Hemsida:

http://home8.swipnet.se/-w-80805/
Göran Martlings lista över svenska antikvariat på

Internet: http://www.martling.pp.se/antikvariat.htm
Immigrant Ship Transeribers Guild:

http://istg. rootsweb .com
Jarl HanneIls hemsida: http://www.algonet.se/-jhnll
Landsarkivet i Härnösand:

http://www.ra.se/hla/index.htm
Nobelstiftelsens officiella hemsida:

http://www.nobel.se/
Robert Samuelssons hemsida:

http://www.algonet.se/-curbits/
Släktforskarnas Hus, Leksand:
http;//www.genhouse-sweden.com

Smultron (Prof DA Wahlström JD MS):
http://www.smultron.com/

SVAR, Ramsele: http://www.svar.ra.se
Söderskivan:http://hotel.telemuseum.se/stockholmssta
dsmuseum/faktarummet/sodersk.html
Tomas Ahlbecks hemsida: http://www.ahlbeck.pp.se
Tomas Sjöndins hemsida:

http://wl.639.telia.com/-u63902025/index.html
Tony Jonssons hems ida:

http://home.swipnet.se/-w-50985/
Vasa Order ofAmerica: http://www.vasaorder.com/
Värmlandsarkiv, Karlstad:

http://www.ra.se7vannla/index.htm
Värmlandsrötter:

http://www.genealogi.se/varnlland/index.htm

E-post

Ytterligare några e-post-adresser (nya eller ändrade)
till DIS-MITT-medlemmar:

Almäng Anders, Frösön: anders.almang@telia.com
Andersson Kerstin, Kovland:

karlerik.dahlin@sundsvall.nu

ll2

Björklund Birgitta, Sundsvall:
bjorklund.birgitta@telia.com

Byström Anna, Gävle: byanna@home.se
Fahlesson Sven-Erik, Domsjö: fahle@algonet.se
Farm Kerstin, Sundsvall: kerstin.farm@telia.com
Forsström Tommy, Hudiksvall:
tommy.forsstrom@telia.com

Fredsdotter-Almström Carin, Siljansnäs:
carin,fredsdotter.almstrom@uukd.stu

Granbom Jan, Ludvika: jan.granbom@textbild.w.se
Granholm Nina, Sundsvall: nina.granholm@telia.com
Grip Annica, Alnö: annica.grip@mail.bip.net
Hagström Stig, Säter: sha@du.se
Hellden Elisabeth, Örebro:

elisabeth.hellden@swipnet.se
Hoverberg Leif, Vårgårda: hoverberg@saab.com
Hörling Per-Anders, Sollefteå:

per-anders.h@telia.com
Jonsson Tommy, Sundsbruk:

tommy@norrkunskap.y.se
Källström Bengta, Sundsvall: bengta@ebox.tninet.se
Lindberg Rolf, Sundsvall:

rolflindberg@mbox302.swipnet.se
Lindroos Janne, Helsingfors: janne@surfnet.fi
Lith Wido, Frösön: widolith@hotmail.com
Lövgren Siv, Viksjöfors siv.lovgren@ebox.tninet.se
Magnusson Viktor, Sundsvall:

viktor.magnusson@swipnet.se
Mattsson Helen, Njurunda:

helen.mattsson@sundsvall.se
Nygren Sigurd, Umeå: sigurd.nygren@mail.bip.net
Olofsson Allan, Timrå: dux96Ia@tninet.se
Persson Bernt Erik, Bjuråker: bernt-erik@telia.com
Sjöholm Roger, Norrala: roger.sjoholm@mail.bip.net
Sjöndin Thomas, Östersund: sjondin@telia.com
StrandelI Björn, Skövde: fam.strandell@telia.com
Tideborn Leif, Kvissleby: let@telia.com
Wigert Annika, Österfärnebo: an.wigert@telia.com
Willen Ulf, Kramfors: ulf.willen@kranmet.com
Åhlen Conny, Alnö:

conny .ahlen@sundsvall.mail.telia.com
Ångström Karl-Ingvar, Härnösand:

karl-ingvar.angstrom@lm.se
Östlund Ame, Sundsbruk:

arne.ostlund@sundsvall.mail.telia.com

Du medlem, som har egen hemsida eller e-post-adress
som ej redan har publicerats i medlemsbladet, meddela
din(a) adress(er) till redaktören så kommer du med nästa
gång (ävenändringar).

För att kornrna med e-post-adress eller länk på Före
ningenDIS' hemsidakrävs att du själv anmäler din hem
sida resp e-post-adress t ex via deras hemsida.
Detta gäller även Föreningen DIS·MITTs hemsida liksom
Slåktforskarförbundets hemsida "Rötter". Är du med på
dessa tre kan du räkna med att bli sedd.
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Höstens program

Lördag den 25 september har vi vårt Medlemsmöte
i Hudiksvall (se sidan I) .

Lördag-Söndag den 2-3 oktober deltar föreningen
som utställare vid MGF's Släktforskardagar I

Sundsvall (se sista sidan). Det blir demonstration av
DISGEN och surfuing på Internet med bl a DISBYT,
Rötter och Indiko. Vidare kommer ett bildspel om fö
reningen DIS att köras. I övrigt blir det material från
sommarutställningen i SundsvalIs kommunhus.

( Kurser anordnas efter behov, dvs om tillräckligt
. många anmäler sig och sitt behov till Staffan Boden i

Hudiksvall eller Robert Hammarstedt i Sundsvall (se
sid 2).

(

(

Om intresse finns kan föreningen även anordna sär
skilda, s k Suppnrtträffar, ev på fasta dagar och
platser.

Måndag den 18 oktober kl 19.00 medverkar före
ningen under IT-vecka 42 på Indals bibliotek. Annika
Lindqvist visar DISGEN och Indalsskivan (se sid Il)
samt surfar ev på Internet.

Erbjudanden till föreningarna

DIS-MIlT har ett gott samarb ete med de lokala släkt
forskarföreningarna i XYZ-området. Vi erbjuder bl a
föreningarna följande:

• Information av DIS-MIlT hos · föreningarna om
datorhjälp vid släktforskning, föreningarna DIS
och DIS-MIlT, släktforskarprogramm et DISGEN
för Windows samt om DlS-MIIT' hemsida . Kon
takta ordföranden Robert Hammarstedt, tel 060
302 28.

• Medverkan I DlS-MllT's medlemsblad DlS
MIlT-Nytt med information om kommande pro
gram. För detta ändamål utser resp förening ett sk
DIS-MIlT-ombud = kontaktperson med DlS
MIlT-Nytt 's redaktör Lennart Lindqvist. Kontakta
Lennart Lindqvist, tel 060-55 83 39 och meddela
ombudets namn och telefonnummer samt eventuell
e-post-adress .

• Medverkan på DIS-MITTs hemsida på Internet
med allmän information om den egna föreningen ,
kommande program, litteratur till salu, mm. Kon
takta vår Webmaster Annika Lindqvist på tel 060
55 83 39 för närmare upplysningar.

Andra XYZ-föreningars program

Tis 21/9 kl 19.00 gör Västra Hä/sing/ands Forskarfo 
rening ett Besök på Lj usdals-Posten för att titta i ar
kivet. Eftersom antalet besökande måste begränsas till
15 st, vill man ha in en anmälan om deltagande senast
fre 17/9 på tel 0651-20635 . Först till kvarn....

Lör-Sön 2-3/10 firas Midälva Genea/ogiska Före
nings 20-årsjubileum med Släktforskardagar I

Sundsvall. Se sista sidan.

Tis 5/10 kl 19.00 har Västra Hä/sin g/ands ForskarjO
rening Medlemsmöte i sin lokal. Börje Björklund,
Järvsö, håller föredrag om När mormor var reseta
lare.

Tis 26/10 kl 19.00 i Röda Rummet, KFUM, har
Midålva Genea/ogiska Förening ett föredrag om
Målare . Någon från Hantverksföreningen berättar .

Tis 9/ 11 kl 19.00 har Västra Hä/sing/ands Forskarfo
rening Medlemsmöte i sin lokal. Inge Gardh visar sitt
arbete med den nya boken om Ljusdal under 1900
talet.

Släktforskardagar i Karlstad

Den största årliga sammankomsten ror släktforskare
från hela landet är de Släktforskardagar som anordnas
i samband med Sveriges Släktforskarförbunds årsmö
te.

En strävan har varit att Släktforskardagarna varje år
arrangeras aven eller flera nya föreningar, och hittills
har det inte varit någon brist på kandidater till arran
görskapet. I år är arrangörerna Värmlands Släktfors
kare och Föreningen för Smedsläktforskning och det
mesta äger rum på det nya Arkivcentrum i Karlstad
helgen den 18-19 september. Programmet finns att
läsa i bl a nr 3/99 av Släkthistoriskt Forum.

Föreningen DIS-MIlT deltager inte som utställare,
däremot Föreningen DIS. Om detta har du kunnat läsa
i Diskulogen. Midälva Genealogiska Förening kom
mer också att vara utställare, och då kommer även
några DlS-MI1T:are att medverka.

År 2000 är det Föreningen DIS tillsammans med
Östgöta GF som står som arrangörer i Linköping.

Medlem! Vad vill du l äsa i medlemsbladet? Vad
vill du alt vi skall göra vid våra medlemsmöten ? Kan
du själ» skriva n ågot för medlemsbladet eller visa
n ågot vid något möte? Kontakta redaktören Lennart
Lindqvist och ber ätta! Om vi hj älps åt kan med
lemsbladet bli mycket b ättrel
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MGF 20 AR
Under 1999 fyller Midälva Genealogiska Förening 20 år

Helgen den 2-3 oktober firas detta med

Släktforskardagar
med utställningar, offentliga föredrag samt jubileumsmiddag med dans

Fri entre till utställningar och föredrag

Utstä llningar
Lördag den 2/10 kl 10-17 och Söndag den 3/1 0 kl 10-15

KFUM-huset, Kyrkogatan 29, i Sundsvall

Utställare:
Föreningens medlemmar

Andra forskare med mellannorrländska släkter eller socknar
Släktforskarfö reningar

Arkiv

Offentliga föredrag
Alla föredrag i KFUM's konsertsal utom Hans Villius' föredrag som hålls i Hedbergska skolans aula

Lördag 2110
kl 11 Martinus Laurentii ättlingar

(Tony Jonsson, Härnösand, släkt- och hembygdsforskare)

kl13 Släktföreningen Huss - en livaktig sammanslutning på släktforskningens grund
(Gunnar Huss, Täby, ordförande i Släktföreningen Huss)

kl15 Ättlingar t ill Petrus Steuchius
(Ulla-Britt Wallgren , Sävedaien, släktforskare)

Söndag 3/10
KI11 Historisk källkritik - ett spännande detektivarbete

(Hans Villius, Täby, professor)

KI13 Lantmäterikartor i släkt- och hembygdsforskningen 
- om vad vi hittar i lantmäteriarkiv oc h i bykistor

(Karl-Ingvar Angström, länslantmätare och chef för Lantmäteriets kartvårdscentral i Ange)
samt

Tips om hur man kan spara papper
(Margareta Byström, konservator vid Lantmäteriets kartvårdscentral i Ange)

Jubileumsmiddag
Lördag 2110 k/1 9

Restaurang Maritim (hamnen, intill E4)
3-rätters jubileumsmiddag med dans t ill levande orkester

Pris per kuvert endast 300 kr
Betalningen insättes senast den 1999-09-24 på föreningens postgiro 843073-8

Ange på talongen deltagarnas namn!
Upplysningar genom Rolf Lusth, tel 060-57 91 33 eller via e-post: rolf.lusth@home.se

(

c
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 Redaktör: Lennart Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ           tel 060-55 83 39 - e-post: lennart.lindqvist@alfa.telenordia.se

KALLELSE TILL ÅRSMÖTET 2000
Du inbjuds härmed till DIS-MITT’s årsmöte

Lördagen den 26 februari kl 11.00
Läroverket i Hudiksvall

Vägbeskrivning: Från gamla E4 svänger du ner gatan omedelbart söder om Hudiksvalls kyrka,
ta sedan första gatan till höger, sedan har du Läroverket rakt fram

Program:

11.00 - Årsmötesförhandlingar
(Föredragningslista bifogas denna kallelse)

Fikapaus

12.30 - DIS just nu - DG8 och andra projekt - Släktforskardagarna i Linköping
Sture Bjelkåker, ordförande i Föreningen DIS, informerar

Diskussion
Sture Bjelkåker och våra medlemmar

CD-skivor visas: Rudbeckius- Medelpads- och Indalsskivorna, m fl

Uppgradering av DISGEN till version 7.0e-1 (ta med diskett)
Mottagning av DISBYT-utdrag (per diskett)

INNEHÅLL Sida

Kallelse till årsmötet 2000................................1
Innehåll ............................................................1
Faddrar.............................................................2
DIS-MITT-Nytt nr 1 2000................................2
DIS-MITT (funktionärer, m m)........................2
Nytt millennium - världen går vidare! ..............3
DIS-föreningarnas hemsidor ............................3
Landsarkivets i Härnösand öppettider ..............3
Medelpadsarkivs öppettider .............................3

Släktforskardagar i Karlstad 1999 ....................4
Medlem! Vad vill du läsa i medlemsbladet?.....5
Nya medlemmar (sedan föregående nr)............6
Medlemskap.....................................................6
Modem till salu ................................................6
Tipsrutan: Sök dina rötter på olika sätt.............7
MGF's 20-årsjubiléum......................................8
Swedish Roots in Oregon
   Ett immigrationsforskningsprojekt ................9
Hänt sen sist ...................................................10
Anno 1890 - Folkräkningen 1890 på nätet

   en historisk databas över Sveriges
   befolkning som den såg ut år1890 ...............11
Indiko - kyrkböcker på nätet ..........................12
En medlem presenterar sig:
   Tommy Forsström.......................................13
E-post .............................................................13
Redaktörens vånda .........................................13
Vårens program..............................................14
Efterlysning....................................................14
Erbjudanden till föreningarna.........................14
Andra XYZ-föreningars program...................14

Vårens program se sista sidan!
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Faddrar
Här följer en lista över föreningens 14 DIS-faddrar. Till
dem kan du vända dig om du behöver råd eller hjälp.

Bixo Arne, Tunforsgatan 5, 840 12 FRÄNSTA, tel 0691-
305 02, e-post: arne.bixo@mailbox.swipnet.se

Desén Jörgen, Forsed 2109, 873 91 BOLLSTABRUK, tel
0612-243 30, e-post: jorgendesen.forsed@kramfors.mail.
telia.com

Engberg Tony, Flintvägen 3 A, 821 51 BOLLNÄS,
tel 070-350 63 04, e-post: walo@hem.passagen.se

Farm Kerstin, Krönvägen 33 B, 856 44 SUNDSVALL, tel
060-67 91 11, e-post: kerstin.farm@telia.com

  (Reunion-inriktning)
Hedström Benny, Solstigen 7, 915 34 ÅNÄSET, tel 0934-

201 20, e-post: beyhen95@student.umu.se
Hermander Gunilla, Vattengatan 10, 824 42 HUDIKS-

VALL, tel 0650-941 88, e-post: macnilla@telia.com
(Reunion-inriktning)

Lindqvist Annika, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel 060-
55 83 39, e-post: an.li@alfa.telenordia.se

Lövgren Siv, Älvkarhedsvägen 11, 828 95 VIKSJÖFORS,
tel 0271-172 38, siv.lovgren@ebox.tninet.se

Näslund Lennart, Nordanås 1071, 891 92 Ö-VIK, tel 0660-
37 21 09, e-post: lennart.naslund@ladok. umu.se

Olsson Gösta, Sjömyra 2887, 820 60 DELSBO, tel 0653-
120 51, e-post: gosta.olsson@mbox310.swipnet.se

Schylberg Sven, Grytan 2450, 834 98 BRUNFLO, tel 063-
207 01, e-post: slb312r@tninet.se

Svanberg Erik, Södra Öhn 9013, 833 94 STRÖMSUND, tel
0670-520 22.

Söderström Arne, Kyrkbyn 198, 825 93 NJUTÅNGER,
tel 0650-700 91, e-post: arnesm@algonet.se

Westin Ove, Pl 5130, 860 13 STÖDE, tel 0691-100 35,
e-post: ove.westin@sundsvall.nu

DIS-MITT-Nytt nr 1 2000
Upplaga 750 ex - Framställd med MS Word 6.0

DIS-MITT-Nytt sänds till alla våra medlemmar
samt till DIS med regionalföreningar samt släktfors-
karföreningar, arkiv och kommunbibliotek i XYZ-lä-
nen.

Äldre nummer av DIS-MITT-NYTT kan beställas
för 10 kr per nr. Sätt in beloppet på föreningens post-
giro och ange vilket/vilka nummer som önskas av
numren 1-2/93, 1-2/94, 1-2/95, 1-2/96, 1-2/97, 1-2/98,
1-2/99 resp nr 1/00.

Synpunkter på och bidrag till medlemsbladet motta-
ges tacksamt av redaktören, dvs Lennart Lindqvist,
Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel 060-55 83 39, e-
post: lennart.lindqvist@alfa.telenordia.se

Manusstopp för nästa nr är 1 augusti år 2000 !!!

  

Styrelseledamöter:
Robert Hammarstedt, Ordförande, teknikansvarig, Guldvägen 1, 862 40

NJURUNDA, tel 060-302 28, e-post: robert.hammarstedt@sweco.se
Arne Söderström, Vice ordförande, fadderansvarig, Kyrkbyn 198, 825 93

NJUTÅNGER, tel 0650-700 91, e-post: arnesm@algonet.se
Lennart Lindqvist, Sekreterare, redaktör, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ,

tel 060-55 83 39, e-post: lennart.lindqvist@alfa.telenordia.se
Göran Karis, Kassör, medlemsregistrator, Granitvägen 6, 853 57

SUNDSVALL, tel 060-61 86 88, e-post: karis@algonet.se
Staffan Bodén, Ledamot, utb.ansv, Stora Björn 63, 825 31 IGGESUND,

tel 0650-56 14 17, e-post: staffan.boden@school.hudiksvall.se
Tommy Forsström, Ledamot, Stenbergsvägen 21, 824 91

HUDIKSVALL, tel 0650-149 25, e-post: tommy.forsstrom@telia.com
Gunilla Hermander, Ledamot, Vattengatan 10, 824 42 HUDIKSVALL,

tel 0650-941 88, e-post: macnilla@telia.com

Styrelsesuppleanter:
Lars Bruman, Suppleant, Box 158, 833 22 STRÖMSUND, tel 0670-107

77, e-post: bruman@algonet.se
Erik Svanberg, Suppleant, Pl 9013, Södra Öhn, 833 94 STRÖMSUND,

tel 0670-520 22.
Gertrud Söderin, Suppleant, Box 58, 827 22 LJUSDAL, tel 0651-155 87,

e-post: gertrud.soederin@ljusdal.se

Hedersledamot och BBS-sysop:
Bernth Lindfors, Forellvägen 12, 862 40 NJURUNDA, tel 060-315 24,

e-post: bernth.lindfors@swipnet.se

DISBYT-ombud och webmaster:
Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel 060-55 83 39,

e-post: an.li@alfa.telenordia.se

Valberedning:
Reine Björkman, Sammankallande, Ångermanlandsg 10 G, 891 35

ÖRNSKÖLDSVIK, tel 0660-189 41
Birgitta Blomgren, Ledamot, Björkvägen 17, 810 10 TORSÅKER, tel

0290-401 59.
Bernth Lindfors, Ledamot, Forellvägen 12, 862 40 NJURUNDA, tel

060-315 24, e-post: bernth.lindfors@swipnet.se

DIS-MITT-ombud:
Dellenbygdens SFF: Gösta Olsson, Sjömyra 2887, 820 60 DELSBO, tel

0653-120 51, e-post: gosta.olsson@mbox310.swipnet.se
Hembygds- och SF Nolaskogs: Lennart Näslund, Nordanås 1071, 891 92

Ö-VIK, tel 0660-37 21 09, e-post: lennart.naslund@ladok.umu.se
Hudiksvallsbygdens SFF: Åke Wiman, Sylta 11, 824 94 HUDIKSVALL,

tel 0650-431 88, e-post: ake.wiman@hudiksvall.mail.telia.com
Jämtlands läns SFF: Georg Hansson, Lillfjällvägen 4, 831 71 ÖSTER-

SUND, tel 063-852 12, e-post: g.hansa@mbox300.swipnet.se
Midälva GF: Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel 060-

55 83 39, e-post: an.li@alfa.telenordia.se
Nordanstigs Bygd och Släktband: Lage Bergvik, Vändbrovägen 8, 820

78 HASSELA, tel 0652-40000.
Sollefteå SFS: Jörgen Desén, Forsed 2109, 873 91 BOLLSTABRUK, tel

0612-24330, e-post: jorgendesen.forsed@kramfors.mail.telia.com
Västra Häsinglands FF: Gertrud Söderin, Box 58, 827 22 LJUSDAL, tel

0651-155 87, e-post: gertrud.soederin@ljusdal.se
Ådalens SFF: Curt Sundqvist, Box 88, 870 32 ULLÅNGER, tel 0613-

130 00, e-post: h.k.ship@kramfors.mail.telia.com

Föreningsadresser:
Föreningen DIS-MITT, c/o Lennart Lindqvist (ovan)
  Postgiro 620 19 15-3, Org.nr 889201-9814
DIS-MITT’s hemsida, c/o Annika Lindqvist (ovan)
  Hemsida: http://www.dis-mitt.y.se
DIS-MITT-Nytt, c/o Lennart Lindqvist (ovan)
Föreningen DIS, Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING, Tel 013-14 90

43, Telefax 013-14 90 91, Postgiro: 140 33-5, e-post: dis@dis.se
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Nytt millennium - världen går vidare!

Trots alla förståsigpåare gick millennieskiftet utan
större problem. Jag har inga datorer i min närhet som
krånglat, och i vänkretsen finns någon gammal 486-a
som datumet blev 1980-01-01 vid start. Vissa har på-
stått att t o m bilar med insprutning (datachips i elek-
troniken) skulle krångla, men nog knallar min gamla
Mazda vidare....

Dom är duktiga dom där programmerarna som ska-
pade det ursprungliga problemet. Man tjänade ju två
siffror om man skrev årtalen med två siffror, och detta
sparade både tangenttryckningar och hårddiskutrym-
me. Ingen trodde väl att just deras programvara skulle
överleva till millennieskiftet. Sedan lyckades dessa
"programgurus" med hjälp av skrönor och aktiva ny-
hetsbevakare med näsa för sensationer att skrämma
upp en hel värld. Nåja, hela världen i detta fallet var ju
bara vi som har den västerländska almanackan, och vi
är ju en minoritet. Araber (muslimska länder), Indier,
Kineser m fl har sin egen tideräkning och har väl inte
ägnat "Millenniebuggen" en tanke. Kostnaden för ka-
laset räknas i tusentals milliarder (!!). Tänk vad
många svältande munnar som kunde ha hjälpts för
dessa pengar. Å andra sidan har väl allt detta arbete
bidragit till att utveckla börskurserna på IT-aktierna.

Hur är det med DISBYT för din del? Jag påminner
dig om möjligheterna att få kontakt med andra släkt-
forskare via DIS hemsida. Är du osäker hur du kan
utnyttja DISBYT, kontakta Annika Lindqvist eller nå-
gon i styrelsen. Annika tar emot dina bidrag via mail
eller diskett. Prova att söka i DISBYT genom att gå
via vår hemsida och klicka på DISBYT.

Jag vill också slå ett slag för Rötters Anbytarforum.
Detta är en del av Släktforskarförbundets hemsida och
öppnar möjligheter att på ett snabbt sätt höra efter om
någon känner till en försvunnen person. Ibland får
man inte reda på var en person härstammar ifrån. Jag
har fått hjälp vid flera tillfällen. En av mina anor var
antecknad i Bygdeå (AC) år 1747 som kommen från
Östergötland. Det är en väldig höstack att leta i. Som
tur var hade Bo Lindwall svaret på detta i Anbytarfo-
rum, och inte nog med detta, ytterligare 4 generationer
bakåt. Då fick jag en känsla av att informationssam-
hället och IT-verksamheten plötsligt gav mig något
påtagligt och värdefullt. Tack Bo, det var ju du som
hade uppgifterna. Men hur skulle jag ha vetat vem
som hade denna information om det inte varit för An-
bytarforum? Har du inte besökt Rötter, så är adressen
www.genealogi.se och klicka vidare till Anbytarfo-
rum. Läs andras inlägg och skriv dina egna. Roligt är
det när någon svarar!

Välkomna till årsmötet!

Robert

DIS-föreningarnas hemsidor

DIS MITT (Alnö)
Hemsida: http://www.dis-mitt.y.se
 Webmaster: Annika Lindqvist, tel 060-55 83 39
 e-post: an.li@alfa.telenordia.se
DIS (Linköping)
Hemsida: http://www.dis.se
 Redaktör: Björn Johansson, tel 013-15 88 31
 e-post: disbj@algonet.se
Webmaster: Jonas Medin, tel 013-613 42
 e-post: webmaster@dis.se
DIS Aros (Västerås)
Hemsida: http://www.dis-aros.se
 Webmaster: Kent Roos, tel 0708-95 94 00
 e-post: webmaster@dis-aros.se
DIS Syd (Staffanstorp)
Hemsida: http://www.dis-syd.m.se
 Webmaster: Krister Olofsson, tel 040-98 19 67
 e-post: krister@dis-syd.m.se
DIS Småland (Eksjö)
Hemsida: http://www.torget.se/users/d/DISsmal/
 Webmaster: Sara Karlsson, tel 0372-930 62
 e-post: saratann@algonet.se
DIS Väst (Torslanda)
Hemsida: http://sd.datatorget.educ.goteborg.se/disv/
 Webmaster: Hans Vappula, tel 013-41 07 06
 e-post: hans.vappula@gds.gu.se
DIS Öst (Stockholm)
Hemsida: http://www.abc.se/~mafu/disost.htm
 Webmaster: Marianne Munktell, tel 08-654 78 32
 e-post: mm@abc.se

Landsarkivets i Härnösand öppettider
Jan-maj, sep-dec: tis kl 08.30-21.00, övr vard kl

08.30-16.00. Jun-aug: mån-fre kl 08.30.15.00.
Tel vxl 0611-835 00, fax 0611-835 28. Tel folkbok-

föring 0611-835 22, fax 0611-835 35.
E-post: landsarkivet@landsarkivet-harnosand.ra.se
Hemsida: http://www.ra.se/hla

Medelpadsarkivs öppettider
Jan-apr: tis kl 10-19, övr vard kl 10-17. Maj-aug:

10-18, övr vard 10-16. Extraöppet kl 11-15 följande
lörd: 8/1, 22/1, 5/2, 19/2, 4/3, 18/3, 1/4, 15/4, 29/4.

Tel forskarexp. 060-19 18 75, fax 060-17 04 01. E-
post: medelpadsarkiv sundsvall.se - Hemsida: http://
www.sundsvall.se/ s-kommun/kultur/ medark/ma/
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Släktforskardagar i Karlstad 1999

Fredag-Söndag den 17-19 september anordnades
1999 års Släktforskardagar i Karlstad i samband med
Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma, som hölls
under lördagen. Föreningen DIS hade som vanligt det
maximala fem ombud vid stämman. Denna gång hade
DIS-MITT ingen representant bland dessa fem.

På fredagen hade förbundet ordförandekonferens. På
lördag förmiddag anordnade förbundet en redaktörs-
konferens i Rosenborgs herrgård, där undertecknad
deltog. Konferensen leddes av Elisabeth Thorsell as-
sisterad av Håkan Skogsjö. Även cirkelledarkonferen-
sen var förlagd till lördag förmiddag. På fredag em
och kväll sattes utställningen upp av de deltagande ut-
ställarna.

Man höll till dels i Arkivcentrum, som inrymde lo-
kaler för utställningarna och den ena av de två före-
läsningsserierna, dels i Sjukhusets föreläsningssal
tvärs över gatan, där den andra föreläsningsserien och
Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma var för-
lagd.

Arkivcentrums forskarsal var öppen båda dagarna
och även under natten däremellan, "Släkfôrskernatta",
en uppskattad nyhet. De olika lokalerna var belägna i
flera olika våningar, vilket av de flesta nog upplevdes
som något splittrande. Särskilt låg caféet svåråtkom-
ligt till på 7:e våningen med bara en hiss.

Om invigningen av släktforskardagarna och om
riksstämman kan jag inte berätta något, eftersom jag
inte deltog.

Värdföreningarna, som i år var 2 st, Värmlands
Släktforskarförening och Föreningen för Smedsläkt-
forskning, hade ordnat digert program med många
fina föredrag både under lördagen och söndagen, som
undertecknad tyvärr inte hann med att lyssna på.

Som vanligt deltog en stor mängd utställare. Där
var, förutom Sveriges Släktforskarförbund och Före-
ningen DIS, även släktforskarföreningar, arkiv och
andra institutioner, samt olika företag som bl a sålde
mikrokortläsare, släktforskarprogram, böcker, mm,
totalt nära 50-talet utställare. Här nedan redovisas i
första hand de utställare som hade med något med an-
knytning till datorer.

I år fanns inte mindre än 6 st norrländska föreningar
med bland utställarna: Boden-Överluleå Forskarföre-
ning, Föreningen Skelleftebygdens Släktforskare,
Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs, Härnösands
Släktforskare, Midälva Genealogiska Förening och
Ådalens Släktforskarförening. Dessutom deltog ifrån
Norrland: Demografiska Databasen i Umeå, Bollnäs
Antikvariat och SVAR. Ombud vid stämman fanns
också med från flera norrlandsföreningar.

Midälva Genealogiska Förening sålde i sin monter
släktforskningslitteratur från Medelpad, Skvader-
tröjor och -vykort, mm. Nytt för hösten var den CD

med "Familjeregister för Medelpad", som föreningen
producerat. Dessutom såldes Annika Lindqvists egna
CD ”Ättlingar till Johannes Rudbeckius” och
”Indalssläkter”.Samtliga CD demonstrerades på dator
och kunde läsas med webbläsare. En skärmutställning
om nämnda familjeregister, om föreningen, om Jo-
hannes Rudbeckius’ ättlingar samt med antavlor för
några Medelpads-kändisar fanns också med. I mon-
tern jobbade ett halvdussin MGF:are, av vilka de
flesta även var DIS-MITT:are, bl a undertecknad.
MGF’s hemsida: http://home.sundsvall.nu/ston0394

Föreningen DIS förekom i år på 2 olika ställen i
samma rum, som dock var en rymlig gymnastiksal. En
monter ägnade sig åt medlemsservice och info om re-
gionföreningarna. Här demonstrerades också DISBYT
på både PC och MAC. Dessutom kördes en Power-
point-presentation om Släktforskardagarna år 2000 i
Linköping.

I den andra montern demonstrerade man dels
DISGEN 7, dels den kommande 32-bitars DISGEN 8.
Som exempel på Web-sidor skapade från DISGEN
användes bl a de CD-skivor som MFG och Annika
Lindqvist producerat. DISGEN 8 väntas inte släppas
förrän nästa år. Här fanns också en fadderhörna. Före-
ningen DIS’ hemsida: http://www.dis.se .

Släktforskarnas Hus i Leksand visade en CD med
artiklar om emigranter ur Falu-Kuriren 1894-1928.
Priset var 150 kr. Hemsida: http://www.genhouse-
sweden.com/swe.htm .

Britta & Stellan HB i Vadstena demonstrerade och
sålde släktforskarprogrammet WinFamily ver 6.0 för
450 kr (manualen kostade 30 kr) och dagbokspro-
grammet MyLife för 350 kr. Tillverkaren JamoDat’s
hemsida: http://jamodat.dk .

Föreningen för Smedsläktforskning visade en CD
med Svenska smedsläkter med 33.000 personer. CD’n
lästes med Webbläsare och kostade 180 kr. Hemsida:
http://www.stacken.kth.se/ulfb/ffs.html .

Tjust Släktforskarförening visade en databas med
födda, vigda och döda före år 1920, omfattande ca 30
socknar inom och närmast Västerviks kommun. Man
samarbetar med PLF i Oskarshamn och använder
samma program som dem. Utskrifter kunde levereras.

Gensoft visade släktforskarprogrammet Reunion för
MAC. Hemsida: http://www.gensoft.se .

Genline visade ”Kyrkböcker On Line”, dvs scanna-
de kyrkobokssidor på Internet. Man arbetar nu med en
helt egen teknik som kommer att göra systemet
snabbt. Hela Sverige beräknas nu kunna bli klart inom
3 år. Man verkar dock inte ha kommit längre med
scanningen nu än för ett år sedan. Man har planer på
att kunna använda länkar till kyrkobokssidorna på
nätet som källhänvisningar direkt från DISGEN.
Hemsida: http://www.genline.se/ .

Sveriges Släktforskarförbund demonstrerade och
sålde CD:na ”Svenska Ortnamn”, ”Sveriges Dödbok”
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och ”Söderskivan”. Hemsida:
http://www.genealogi.se .

Sällskapet Vallonättlingar visade en databas med
bruksfolk från Österlövsta i Uppland. Hemsida:
http://www.vallon.a.se .

DIS-Norge visade DIS-TREFF, den norska motsva-
righeten till svenska DISBYT. Basen omfattar ca
605.000 poster och man planerar en sammanläggning
med DISBYT. Hemsida:
http://www.sol.no/disnorge/ .

Demografiska databasen vid Umeå universitet de-
monstrerade on-line ”Indiko - Kyrkböcker på nätet”,
som är ett verktyg för att söka i Demografiska databa-
sens befolkningsdatabas ”Popum”. Det handlar främst
om 1800-talet och 62 församlingar i landet finns re-
gistrerade, däribland Sundsvallsregionen, dvs sock-
narna öster om (och inklusive) Ljustorp, Indal, Sättna,
Selånger, Tuna, Attmar. Tuna är fritt tillgängligt. Hela
regionen kostar 200 kr/mån att hyra eller 500 kr/3
mån. Hemsida:
http://www2.ddb.umu.se/indiko/wintro.htm .

Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum (PLF) i
Oskarshamn erbjöd som vanligt sökning i sin stora
databas med 2,9 milj poster ur ministerialböcker för
mer än 170 församlingar i östra Götaland, dock främst
i Kalmar län med Öland. Sökavgift 20 kr för med-
lemmar, annars 40 kr. Medlemsavgiften är 100 kr, för
föreningar 150 kr. Hemsida:
http://www.genealogi.se/plf.htm .

Fricorps demonstrerade det nya svenska släktfors-
karprogrammet History. Förutom sedvanliga funktio-
ner framhölls ortshantering med relationer (hanterar
uppdelningar/sammanslagningar) samt registrerings-
möjlighet av alternativa personer (när man har flera
tänkbara alternativ). Programmet beräknas släppas i
februari år 2000 och kommer att kosta 995 kr. Hemsi-
da: http://www.fricorps.com .

Jesu Kristi Kyrka av de Sista Dagars Heliga, visade
som vanligt sitt system av CD med släktsöksystemet
Family Search, som ingående beskrevs i nr 1/94 av
DIS-MITT-Nytt. Där ingår IGI (FVD-uppgifter 1500t-
1900t för >285 milj avlidna), Ancestral File (samman-
ställda släkthistorier med >35 milj indiv), The Pedi-
gree Resource File (sammanställda antavlor), m fl.
Dessutom demonstrerades släktforskarprogrammet
PAF4 (Personal Ancestral File). PAF4 såldes i mon-
tern för 50 kr men kan också hämtas gratis från deras
hemsida: http://www.familysearch.org

Hallands Genealogiska Förening hade ett register
för bouppteckningar i Hallands län, som var helt klart.
Man hade också ett vigselregister för samma område,
som gick fram till år 1860. Hemsida:
http://www.halland.genealogi.se .

Genealogiska Föreningen (GF) visade en Power-
Point-demo om föreningen samt diverse register över
sina samlingar, bl a Släktnamnsregistret, som omfattar

ca 25.000 släktnamn, register till antavlor, mm.
Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening visade

en bas med ca 207.000 poster ur ministerialböcker i
Jönköpingsbygden, dvs församlingarna söder om
Vättern, fram till år 1920. Hemsida:
http://w1.361.telia.com/~u36110643 .
Ministerialböckerna på nätet:
http://w1.361.telia.com/~u36104886 .

Archeion AB sålde CD med Historiska stadskartor,
Gröna kartan, Blå kartan, m fl, samt visade Holger
version 6.0 för Windows. Mer info hittar du på hem-
sidan http://www.alcom.aland.fi/Cloudia/hskogsjo .

CD-klubben för släktforskare delade monter med
Archeion och visade, förutom Släktforskardagarnas
yngsta släktforskare, sin affärsidé att gratis låta produ-
cera folks forskningsmaterial på CD. Man säljer ski-
vorna och forskaren får ett honorar per skiva utan att
ha haft några omkostnader. Bland annat såldes skivor
med ”Vermland, Öster- och Västerbergslagen",
”Namn ur hammartingsprotokoll”, ”Kisa sn, FVD
1600-1799”, "Svenska smedsläkter", "Folketellinger
fra KIP-projektet" (dansk), "Marbo sn 1540-1750"
(domböcker, mm), m fl. Man säljer också skivor från
utländska leverantörer, bl a Appleton's. Se hemsidan:
http://www.algonet.se/~hamster/cdclub.htm .

Föreningen Skelleftebygdens Släktforskare sålde
Kjell-Åke Lundströms forskningsmaterial på CD för
100 kr. Hemsida:
http://www.skelleftea.se/forening/fss/ .

Ådalens Släktforskarförening sålde en CD med
Födda-Vigda-Döda i Ådalen för 225 kr.

Genealogiska Samfundet, Finland visade databasen
Hiski med de finska historieböckerna, som också finns
sökbar på Internet. Besök gärna deras hemsida:
http://www.genealogia.org/indexr.htm .

På lördagskvällen anordnades Stämmomiddag på
Restaurang Fröken Fräken med efterföljande under-
hållning. Något som jag aldrig begrep var, varför sce-
nen hela tiden måste ligga i beckmörker, varför man ej
kunde se hur någon av de uppträdande såg ut eller var
klädda. Annars var underhållningen gemytlig och
kulminerade i och med DIS/ÖGF-körens avslutande
inbjudan till nästa Släktforskardagar. Men nog saknar
vi norrlänningar dansen…

Vi ser nu fram emot Släktforskardagarna år 2000,
som anordnas i Linköping den 26-27 augusti av Före-
ningen DIS och Östgöta Genealogiska Förening.

Medlem! Vad vill du läsa i medlemsbladet? Vad
vill du att vi skall göra vid våra medlemsmöten? Kan
du själv skriva något för medlemsbladet eller visa
något vid något möte? Kontakta redaktören Lennart
Lindqvist och berätta! Om vi hjälps åt kan med-
lemsbladet bli mycket bättre!
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Nya medlemmar
(sedan föregående nr)

Belin Sören, tel 070-582 76 12,
 Skulptörvägen 16, 121 43 JOHANNESHOV.
Bergström Anette, tel 0611-402 39,
 Skjollsta 34, 871 92 HÄRNÖSAND.
Bjurman Kjell, tel 0278-100 82,
 Åsenvägen 54, 821 30 BOLLNÄS.
Bylund Eva,
 Hagen 1579, 872 95 LUGNVIK.
Englund Maine, tel 0660-153 09,
 Ångermanlandsg 10 H, 891 35 ÖRNSKÖLDSVIK.
Engström Paul,
 Kökar, ÅL-22730 KÖKAR, ÅLAND.
Eriksson Sven-Erik, tel 0661-230 80,
 Skalmsjö 1692, 895 92 BREDBYN.
Frölander Bengt, tel 0417-121 08,
 Torsgatan 1, 273 34 TOMELILLA.
Fundáhn Erling, tel 08-649 08 67,
 Karlskronavägen 31, 121 52 JOHANNESHOV.
Gabrielsson Britt-Marie, tel 026-19 80 16,
 Länsvägen 17, 806 28 GÄVLE.
Göransson Kenneth, tel 060-210 65,
 Bergvägen 10, 864 32 MATFORS.
Hållberg Marianne,
 Grengatan 13, 804 31 GÄVLE.
Hägglund.Gunnar, tel 0612-305 55,
 Fiskja 5103, 872 92 KRAMFORS.
Johansson Hans,
 Brännbergsvägen 9 A, 921 36 LYCKSELE.
Johansson Kjell, tel 060-303 10,
 Solberg 7120, 862 94 NJURUNDA.
Jönsås Berith, tel 0250-352 78,
 Vattnäs 6738, 792 97 MORA.
Larsson Bengt, tel 060-12 08 84,
 Kallmyr 103, 827 94 LJUSDAL.
Larsson Per-Anders,
 Fridhemsgatan 59 A, 854 61 SUNDSVALL.
Lidin Björn, tel 55 44 70,
 Atlasvägen 23, 854 68 SUNDSVALL.
Lindberg Thomas,
 Slandrom 3499, 831 93 FRÖSÖN.
Lindh Tord, tel 0611-671 00,
 Hultom 2733, 870 10 ÄLANDSBRO.
Nilsson Ingmarie, tel 08-500 279 22,
 Plöjarvägen 106, 137 40 VÄSTERHANINGE.
Näsberg Inger, tel 060-61 68 67,
 Alpgatan 6, 853 57 SUNDSVALL.
Olsen Ruth,
 Kall 2176, 830 05 JÄRPEN.
Persson Staffan, tel 0660-153 23,
 Frejgatan 32, 891 60 ÖRNSKÖLDSVIK.
Rådbom Per, tel 060-56 55 65,
 Allsta 2805, 855 90 SUNDSVALL.

Sandell Gun, tel 0620-158 75,
 Djupövägen 21, 881 31 SOLLEFTEÅ.
Sandström Mikael, tel 060-56 96 08,
 Tallvägen 3 B, 854 66 SUNDSVALL.
Saxe-Björklund Sonja, tel 0241-205 37,
 Nordanholn 921, 780 40 MOCKFJÄRD.
Sellström Ewa, tel 0660-763 36,
 Ångermanl.g 16 B, 9 tr, 891 35 ÖRNSKÖLDSVIK.
Sjölander Gunnar, tel 0640-262 22,
 Trång 1155, 830 47 TRÅNGSVIKEN.
Ström Eva, tel 0278-186 14,
 Norra, 821 30 BOLLNÄS.
Sundin Ronny, tel 0590-129 40,
 Kungsgatan 5 A, 3 tr, 682 30 FILIPSTAD.
Svensson Kerstin, tel 08-601 97 00,
 Jakobsdalsvägen 27, 131 52 NACKA STRAND.
Ulander Olof, tel 060-822 40,
 Tuna 3169, 860 33 BERGEFORSEN,
Undsjö Lennart, tel 060-15 12 65,
 Gnejsvägen 15, 853 57 SUNDSVALL.
Westberg Bodil, tel 0672-201 65,
 Jormlien 3350, 830 90 GÄDDEDE.
Westberg Gert, tel 0650-55 07 28,
 Enångersvägen 86, 825 95 ENÅNGER.
Widqvist Berit, tel 026-12 14 70,
 Sadelvägen 11, 806 31 GÄVLE.
Wikholm Kerstin,
 Domarringen 79, 840 33 GÄVLE.
Wikström Peter, tel 060-17 64 76,
 Korstavägen 2 C, 856 32 SUNDSVALL.

Var snäll och meddela Ditt telefonnummer om det
saknas vid Ditt namn ovan! Detsamma gäller också
eventuella adressändringar. Ring kassören Göran
Karis, tel 060-61 86 88, eller e-posta (se styrelsen).

Medlemskap

Medlemskap i föreningen DIS-MITT kräver medlem-
skap i Föreningen DIS. Medlemsavgifterna för 2000
är för DIS 100 kr och för DIS-MITT 60 kr.
OBS att bägge avgifterna inbetalas på Föreningen
DIS' postgiro 14033-5. Ange namn, adress, postad-
ress, tel.nr och ev e-post-adress samt vilken/vilka fö-
reningar som avgiften avser.

Modem till salu

Föreningen förnyar sin utrustning. Därvid har några
modem blivit över och säljs till högstbjudande.

Förfrågningar kan göras hos teknikansvarig, Robert
Hammarstedt, tel bost 060-302 28, arb 060-16 99 27.
Du kan även lämna ditt anbud till Robert.
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Tipsrutan

Sök dina rötter på olika sätt.

Att söka rätt på ”förlorade” anor kan man göra på flera
sätt. Ett sätt som vi alla jobbar med är DISBYT.

Ett annat sätt är att söka via Rötters Anbytarforum. Se
även ledaren i detta nummer.

Man kan även gå in på 1890-års folkräkning som visar
familjeförhållanden vid tillfället för räkningen. Här får man
en bild av hur hushållet såg ut med inneboende osv.

Demografiska databasen har mycket material från
Skellefteå- och Sundsvallsdistrikten.

Alla dessa finns länkade från DIS MITTs hemsida.
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, eller i dagligt

tal Mormonkyrkan, har som ni säkert vet ett ofantligt
material från kyrkböcker (dop, vigsel och dödböcker),
enskilda släktutredningar och en massa internationella
register. Nu finns dessa uppgifter sökbara på Internet. Jag
har provat lite grand och blev imponerad av de korta
söktiderna med tanke på det ofantligt digra materialet. Gå
till http://sdh.just.nu/ och klicka på ”söka i stora databasen”.
En sökning på Johan Ersson 1715 – 1725 i alla baserna över
hela världen tog ca 10 sekunder och gav ovanstående
resultat med 107 träffar.

Johan Ersson, född 1717-10-29 i byn Valde,
Skäfthammar, Uppsala län, det visste jag efter egna studier.
Men titta i högra kanten av bilden :

Sökningen gjordes och lämnade uppgifter från Ancestral
file, IGI från 5 länder och dessutom från 2 st hemsidor med
uppgifter. Det är bara att klicka sig vidare för mera
uppgifter.

Mycket imponerande. Nu bör man dock vara lite kritisk
och tänka sig för när man söker. Människor av olika
nationaliteter har suttit i Salt Lake City och tolkat våra
kyrkböcker. Man följer relativt strikt patronymikon när det
gäller efternamn. En far med namnet Erik Hammarstedt  i
en dopnotis resulterar i barnets namn Eriksson som
efternamn även om det naturligtvis inte står i dopnotisen.
Det visar sig också att barnet aldrig har haft namnet
Eriksson utan alltid haft släktnamnet i verkligheten. Likaså
finns det många felskrivningar och feltolkningar så man
skall vara medveten om detta och ha lite fantasi.

Jag tycker att detta är ett mycket bra sätt att söka efter
”försvunna” släktingar. Man kan ju hitta personen i fråga
eftersom sökningen görs över hela landet (världen om man
så vill). Det gäller att begränsa sökningen så mycket som
möjligt, annars kan man få alldeles för många träffar. Prova
dig fram. Det kostar inget extra !

Robert Hammarstedt
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MGF's 20-årsjubiléum

Lördag-söndag den 2-3 oktober hade Midälva Ge-
nealogiska Förening sitt 20-årsjubileum med föredrag,
utställningar och jubiléumsmiddag.

På lördagsförmiddagen öppnades utställningarna.
Efter Inledningsmusik av fem medlemmar ur Timrå
Spelmän med Lena Eriksson i spetsen höll en av
MGF's äldsta medlemmar, hedersledamoten i Sveriges
Släktforskarförbund, Bertil Haslum ett Invigningstal,
som givetvis handlade om föreningens 20-åriga verk-
samhet. Bertil beklagade också, liksom vi alla gör, att
vår ordförande Viktor Magnusson på grund av sjuk-
dom tyvärr inte kunde närvara. Särskilt tråkigt var
detta eftersom Viktor varit med sedan föreningens
bildande. Viktor är också medlem i DIS-MITT.

Efter att Släktforskardagarna av Bertil förklarats in-
vigda och ytterligare toner av spelmännen förklingat,
kunde en annan av föreningens medlemmar, Marga-
reta Grafström, etnolog samt släkt- och hembygds-
forskare från Härnösand, inleda sitt föredrag
Grafström - Bure. Förbindelser mellan Stöde och
Säbrå.

Mellan föredragen gavs utrymme för att fördjupa sig
i vad som fanns på utställningarna.

Lördagens andra föredrag Släktföreningen Huss -
en livaktig sammanslutning på släktforskningens
grund hölls av ordföranden i släktföreningen Huss,
Gunnar Huss från Täby. Lördagens sista föredrag
hölls av ytterligare en MGF-medlem, Ulla-Britt Wall-
gren, släktforskare från Sävedalen, som berättade om
Ättlingar till Petrus Steuchius. Ulla-Britt är också
aktiv inom DIS-Väst.

På lördagskvällen samlades vi på Restaurang Mari-
tim för att njuta av en 3-rätters Jubileumsmiddag.
Vad den bestod av tänker jag inte berätta - jag kan
bara beklaga dem som inte var med. Till desserten dök
det upp en Svedjefinne gestaltad av Anders Thyr, som
hade en del att förtälja på sitt oefterhärmliga sätt och
speciella tungomål. Under desserten fick föreningen
även mottaga såväl gratulationstal som gåvor från bl a
Sveriges Släktforskarförbund och grannföreningarna.
Efter kaffet blev det Dans till tonerna av Zalles or-
kester.

Söndagens första föredrag med titeln Historisk
källkritik - ett spännande detektivarbete, hölls av
den från TV icke helt okände professor Hans Villius
från Täby. Senare berättade MGF- och DIS-MITT-
medlemmen Karl-Ingvar Ångström från Härnösand,
ävenledes länslantmätare och chef för Lantmäteriets
kartvårdscentral i Ånge, om Lantmäterikartor i
släkt- och hembygdsforskningen - om vad vi hittar
i lantmäteriarkiv och i bykistor. Margareta By-
ström, konservator vid Lantmäteriets kartvårdscentral
i Ånge, avslutade med att ge Tips om hur man kan
spara papper.

På utställningarna fanns det mycket att se. Som
MGF-funktionär hann undertecknad tyvärr bara med
att se en bråkdel. Det följande får alltså inte ses som
en fullständig förteckning över vad som fanns med
utan utgör endast ett axplock.

Värdföreningen Midälva Genealogiska Förening
hade en informationsdisk i närheten av entrén, med
försäljning av litteratur och blanketter, mm. Nyhet för
hösten var den CD med "Familjeregister för Medel-
pad", som föreningen producerat och även kunde visa
på dator. Skärmutställningar om nämnda familjere-
gister och om föreningen, bl a med foton från före-
ningens 20-åriga verksamhet kunde beses och dess-
utom demonstrerades hur man släktforskar med mik-
rokort (alla korten från Medelpad fanns på plats). I
närheten av MGF's monter fanns även ett Café, där
man kunde köpa kaffe, te eller läsk med brödportio-
ner.

Gudrun Brännberg, Indal hade en skärmutställ-
ning om 1700-talsmålaren Paulus Hallberg, bördig
från Haverö. I caféet fanns även ett antal exempel på
hans konst.

Ulla-Britt Wallgren, Sävedalen hade sin bärbara
MAC med sig med 43.000 personer i Steuchius-basen.
Programvaran var DISGEN 4.5 för MAC.

Brita Brännström, Östersund ställde bl a ut en
mycket vacker tavla med sina anor.

Lantmäteriets kartvårdscentral i Ånge visade nya
och gamla kartor samt digital restaurering av gamla
kartor med hjälp av Adobe Photoshop. Man sålde
även olika kartor.

Karl Ingvar Ångström, Härnösand visade Borg-
sjöbasen med nära 10.000 Borgsjöbor före 1850. Pro-
gramvaran var DISGEN 7.

Kerstin Farm, Sundsvall visade på en IMAC Gröt-
Lasses ättlingar, dvs ca 500 Tjärnsjöbor, samt ca
6.200 egna anor. Programvaran var Reunion.

Annika Lindqvist, Alnö visade basen "Ättlingar till
Johannes Rudbeckius" med ca 32.000 personer och
basen "Indalssläkter" med ca 14.000 personer. Materi-
alet fanns även att köpa på CD.

Nordanstigs Bygd och Släktband ställde bl a ut
litteratur, släkttavlor och -utredningar.

Jämtlands läns Släktforskare/Östersunds
landsarkiv/Jämtlands länsmuséum ställde ut litte-
ratur och skärmutställningar om verksamheten.

Föreningen DIS-MITT visade DISGEN och surfa-
de på Internet med visning via projektorkanon. En
Powerpoint-presentation om Föreningen DIS kördes
och vi informerade förstås även om vår egen verk-
samhet.

Släktföreningen Huss visade porträtt på bemärkta
Hussar, sålde affischer och informerade om förening-
ens verksamhet.

Elfon Finnström, Njurunda visade en skärmut-
ställning visande bilden i släktforskningssammanhang
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samt sin egen släktforskning på datorn.
Medelpadsarkiv informerade om sin verksamhet

samt sålde litteratur.
Teo Sundin, Sundsvall och Per Sundin, Gullänget

visade och sålde böcker med sockengenealogier för bl
a Anundsjö, Arnäs, Nordingrå, Sidensjö och Skorped,
m fl ångermanlandssocknar, samt hade med sig un-
derlaget på dator. Teo forskar fn även efter flyttade
från Ångermanland till Skön. Programvaror var bl a
Anarkiv 3.3 och Word.

Härnösands Släktforskare visade litteratur och
släktutredningar, bl a fanns i datorn Viksjö-bor, bl a
ca 1900 ättlingar till en Per(?) Isaksson och ca 2800
ättlingar till en Nils Andersson.

Margareta Grafström, Härnösand visade sitt
vackra anträd i batik med Grafströmska släkten.

Landsarkivet i Härnösand informerade om verk-
samheten och visade bilregistret med 1,5 milj poster
på dator. Man visade även ett bouppteckningsregister
för Härnösands landsarkivdistrikt, som gick fram till
år 1900 och innehöll ca 150.000 poster. Man planerar
även att ge ut registret på mikrokort.

Thord Bylund, Härnösand visade under söndagen
databasen Angur med ca 91.000 norrlänningar. Pro-
gramvaran var Holger 6.

Anna Svahn, Njurunda hade en skärm med sin
antava och släkten Svahn från Västerbotten samt sålde
boken om Storkågeträsk.

Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs ställde
ut böcker och publikationer.

Sveriges Släktforskarförbund hade ett bokbord
där man bl a även sålde CD'na "Sveriges dödbok",
"Svenska ortnamn" och "Söderskivan".

Roland Skoglund, Uppsala visade basen Elfdals-
släkter med ca 28.000 personer. Programvaran var
Holger (DOS-version).

Som ordförande i jubiléumskommittén hoppas och
tror jag att 1999 års Släktforskardagar i Sundsvall för
såväl föreläsare som åhörare resp utställare och ut-
ställningsbesökare blev en angenäm upplevelse.

Swedish Roots in Oregon
Ett immigrationsforskningsprojekt

"Swedish Roots in Oregon" är en oberoende, icke-
kommersiell organisation, som behöver din hjälp med
att svara på följande frågor om svenskar i Oregon,
USA:

Vilka är vi?

Varifrån kom vi?

Varför for vi?

Vad förde oss hit?

Hur blev våra liv?

•  Hjälp oss att skapa ett register över svenska emi-
granter som bosatte sig i Oregon. Registret kom-
mer att bli en användbar informationslänk för
släktforskare i USA och Sverige.

•  Berätta historien om din familj! Vi vill skapa lätt-
lästa och informativa redovisningar av nybyggar-
nas och deras ättlingars levnadsöden.

•  Fyll gärna i vår registreringsblankett för emigra-
tion från Sverige till Oregon. Blanketten kan
hämtas på projektets hemsida: http://www.
sundvall.nu

Hemsidan tillhör egentligen Bertil Sundvall i Port-
land, Oregon, USA, som är Vice-President i "Swedish
Roots i Oregon".

Organisationen samlar data från enskilda samt in-
stitutioner som ordenssällskap, universitet, kyrkor och
bibliotek, om den svenska immigrationen till Oregon.

Organisationen är också medlem i Sveriges Släkt-
forskarförbund, Swenson Swedish Immigration Cen-
ter, Augustana College och Genealogical Forum of
Oregon, Inc. Ytterligare information finns på Bertil
Sundvalls länksida ovan. Adressen till Bertil Sundvall
är:

Bertil Sundvall, S.E. Morrison Street, Portland,
Oregon 97215, U.S.A. Telefon 503 233-2852, Fax
503 231-1009, e-post: sundvall@hevanet.com

På hemsidan finns också "Swedish Settlement in
Oregon", som ger ett smakprov på ett så gott som hel-
svenskt samhälle (Colton) med bl.a. en presentation
av kyrkogården och samhället i övrigt.

Vidare finns "Historia, Personer och Händelser i
Oregon", som är början på en presentation på svenska
om samhällen och händelser, som är hämtade från
svenska tidningen "Oregon Posten", som började sin
verksamhet 1908.

"The Swedes in Oregon" är en 14 sidor lång pre-
sentation av svenskar i Oregon.

"Did you know…" är en kortare presentation om
vad svenska emigranter uträttat i Oregon.

Dessutom finns på huvudsidan länkar till "Vasa Or-
der of America Harmoni Lodge #472", "Föreningen
för Svenskar i Världen", länksidan, Bertils familj,
mm.

En intressant sida, väl värd att besöka alltså. Och du
som vet att du har emigranter som for till Oregon i
U.S.A., hjälp gärna till med uppgifter för att bygga
upp organisationens databas.
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Hänt sen sist

Onsdag den 8 september medverkade föreningen vid
en Studiecirkelträff i Vuxenskolans lokaler i Färila
med deltagare från cirklar i Färila och Los. Gösta Ols-
son visade DISGEN och Dödskivan samt informerade
om DIS-MITT och DIS.

Lördag den 18 september deltog Lennart som repre-
sentant för DIS-MITT i Sveriges Släktforskarförbunds
redaktörskonferens vid årets Släktforskardagar i
Karlstad. MGF bekostade resa och logi. I MGF’s

monter användes sedan DISGEN av Annika och Len-
nart Lindqvist. Dessutom visades där tre nya CD-ski-
vor, skapade med hjälp av DISGEN's HTML-filer:
"Familjeregister för Medelpad 1535-1800", "Indals
socken - Släkt och bygd 1535-1900" och "Ättlingar
till biskopen Johannes Rudbeckius 1620-1900". Till
de två sistnämnda har använts ett nytt utseende på
HTML-sidorna, där man kan "klättra" i en antavla.
Lär visst bli standard i DG8.

Lördag den 25 september hade vi vårt Medlemsmöte
i läroverket, Hudiksvall, med ca 30 deltagare. Robert
visade och gick igenom DISBYT. Hans Lindblad från
Gävle berättade om "Hälsingar och utvandring". Ro-
bert visade "Indiko - kyrkböcker på nätet". Dessutom
fick man prova på Internet, Dödskivan Söderskivan
och Bjärka-Säby-skivan. Vidare hade man möjlighet
att fråga på databaser som "Trossnarvs-finnarna",
Rogsta-Ilsbo", "Njutånger-Enånger-Nianfors", m fl.
Som vanligt gavs möjlighet att uppgradera DISGEN
till senaste version samt att lämna DISBYT-utdrag.
Förutom Robert medverkade Arne, Gunilla, Staffan
och Tommy samt Gösta Olsson och Åke Wiman.

Lördag-Söndag den 2-3 oktober deltog föreningen
som utställare vid MGF’s 20-årsjubileum på KFUM
i Sundsvall. Materialet från sommarutställningen an-
vändes. Dessutom surfade vi på släktforskarsajter på
Internet, t ex DIS-MITT, DIS med DISBYT, Rötter
och Indiko, samt informerade om DIS, DIS-MITT och
DISGEN. Vår monter bemannades av Robert och Gö-
ran.

Söndag den 10 oktober medverkade föreningen vid en
Visning för Nordanstigs Bygd och Släktband i Harm-
ångers bibliotek. Robert visade DG7, länkar från vår
hemsida och hur man kan söka i olika register samt in-
formerade om DIS och DIS-MITT.

Måndagen den 18 oktober medverkade föreningen
under IT-vecka 42 på Indals bibliotek. Annika Lind-
qvist visade DISGEN och Indalsskivan samt informe-
rade om DIS-MITT och DIS.

Tisdagen den 19 oktober medverkade föreningen un-
der IT-vecka 42 på Timrå bibliotek. Annika Lindqvist
visade DISGEN, Medelpads-, Indals- och Rudbecki-
usskivorna samt surfade på Internet (bl a Indiko) och
informerade om DIS-MITT och DIS.

Lördagen den 13 november medverkade föreningen
under Arkivens dag på Medelpadsarkiv i Sundsvall.
Tomas Sahlin och Lennart visade DISGEN, Medel-
pads-, Indals- och Rudbeckius-skivorna samt informe-
rade om DIS-MITT och DIS.

Söndagen den 21 november medverkade föreningen i
samarbete med MGF och Timrå Kultur & Fritid vid
en temadag om Släktforskning och Internet på
Timrå bibliotek. Annika Lindqvist visade DISGEN,
Medelpads-, Indals- och Rudbeckiusskivorna samt
surfade på Internet (bl a Indiko) och informerade om
DIS-MITT och DIS.

Söndag den 5 december medverkade föreningen till-
sammans med Nordanstigs Bygd och Släktband vid ett
Öppet hus i Harmångers bibliotek. Arne visade DG7
samt informerade om DIS och DIS-MITT.)
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Anno 1890 - Folkräkningen 1890 på nätet
- en historisk databas över Sveriges befolkning som
den såg ut år 1890

Sedan några år tillbaka pågår att omfattande regist-
reringsarbete syftande till att digitalisera den s.k.
Folkräkningen för året 1890. I ett samarbete mellan
Arkion och Forskningsarkivet görs delar av folkräk-
ningen tillgänglig på Internet. I nuläget finns hela
Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorr-
lands och Värmlands län tillgängliga.

En folkräkning är den officiella räkning av ett lands
eller orts befolkning, som enstaka gånger förekommit
sedan äldsta tider. Regelbundet hölls "census" i det
gamla Rom, men den omfattade inte hela befolkning-
en. I nyare tid har regelbundet återkommande folkräk-
ningar införts, först i Sverige, år 1749, till en början
varje år, sedan vart tredje, därefter vart femte och
slutligen, fr.o.m. 1860 vart tionde år. Efter Sverige
följde Förenta Staterna med allt sedan 1790 vart tion-
de år återkommande "census". Även i Europa i övrigt
har hållits folkräkningar mestadels vart tionde år. År-
tal som slutar med 0 är vanligast. I England och
Frankrike har man räknat folk under år som slutat på
1. På kontinenten sker folkräkningarna en viss dag
och ett visst klockslag och sysselsätter därför tusentals
personer som räknar samt bygger på de uppgifter som
de räknade själv uppger. I Sverige sker folkräkningen
utifrån avskrifter ur församlingsböckerna, vilket i hu-
vudsak ger tillförlitligare uppgifter, utom vad avser
t.ex. yrke, där församlingsböckerna inte är uppdatera-
de. På kontinenten hänförs en person vid folkräk-
ningstillfället till den ort man råkar vistas på och inte
till bostadsorten i första hand. I Sverige hänförs de
räknade personerna till den ort man vid räkningstill-
fället är folkbokförd på. Numera sker folkräkningar
genom s.k. folk- och bostadsräkningar.

De svenska folkräkningarna från år 1860 är av en
annan karaktär än de tidigare. De är inte längre statis-
tiska sammanställningar över befolkningen fördelade
på kön, civilstånd, ålders- och yrkesgrupper m.m. utan

listor på samtliga individer skrivna i respektive för-
samling. Här finns personerna samlade i sin hemby,
kärnfamiljen samlad i hushållet tillsammans med
eventuellt tjänstefolk eller en föräldrageneration, med
uppgift om namn, födelseår och födelseförsamling,
yrke, civilstånd, kön och ytterligare ett antal uppgifter.
Likt en modern telefonkatalog finns här Sveriges be-
folkning förtecknad - inte i alfabetisk ordning - utan
efter geografisk hemvist.

En återfunnen person i en folkräkningen ger grund-
data (hemförsamling, by, namn, yrke, födelseår och
födelseförsamling) så man snabbt kan gå vidare in i
andra arkivhandlingar. Enklast är ingången till kyrk-
böckerna men mycket mer finns att upptäcka. Bara
inom de statliga arkiven finns nära 400 kilometer ar-
kivhandlingar att ta del av.

Registreringen av folkräkningen 1890 har pågått
under 4 års tid och drivs numera inom ramen för
ARKION-projektet "Arkivinformation i skolan". Pro-
jektet har till uppgift att dataregistrera 1890-års
folkräkning. Uppdraget innebär registrering av ca 4,8
miljoner människor boende i Sverige år 1890. Upp-
gifter om varje enskilt hushåll, dess uppbyggnad och
samtliga individer, deras yrken med uppgifter om fö-
delseår och födelseorter, civilstånd och mycket mer
ger mångfacetterat underlag till forskning av skilda
företeelser för forskare inom skilda discipliner, för
elever inom grundskola/gymnasium samt för hem-
bygds- och släktforskare. Detaljerad information om
projektet (principer för registrering, kvalitetskontroll,
databasstruktur m.m.) ges i den speciella handbok
som tagits fram inom projektet. Hela handboken (43
s.) kan hämtas på hemsidan nedan.

Delar av detta material görs nu genom Forsknings-
arkivets försorg fritt tillgängligt över Internet. Det
är möjligt att söka efter personer eller grupper utifrån
någon/några av följande uppgifter: hemförsamling,
by, förnamn, efternamn, födelseförsamling, yrke, ci-
vilstånd och kön. Det är dessutom möjligt att produce-
ra statistik över namn, yrken, byar mm för alla för-
samlingar.

Källa: Projektets hemsida, som har adressen:
http://www.foark.umu.se/folk
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Indiko - kyrkböcker på nätet

I Indiko kommer 63 församlingar med uppskatt-
ningsvis 800.000 personer som registrerats av Demo-
grafiska databasen att bli tillgängliga för sökning. För
närvarande finns 44 av dessa tillgängliga. De är för-
samlingar i Skellefteåregionen, Sundsvallsregionen
och Linköpingsregionen (olänkad version) samt sex
enstaka församlingar. Ytterligare församlingar i Lin-
köpingsregionen läggs upp kontinuerligt.

Tuna i Sundsvallsregionen är tillgänglig utan kost-
nad. För att få tillgång till övriga församlingar behövs
ett abonnemang. Kostnadsexempel för privatperson:
200 kr/mån eller 500 kr/3 mån.

Indiko är ett verktyg för att söka i Demografiska
databasens befolkningsdatabas Popum. Med detta
verktyg kan information kring individer ur valda ko-
horter hämtas (kohort = grupp med vissa gemensam-
ma kännetecken). Syftet med programmet är att ge
möjlighet att på ett enkelt sätt söka information kring
individer i ett svenskt historiskt källmaterial från
främst 1800-talet, följa dessa individer och deras fa-
miljer över tid och generationer, samt ge en introduk-
tion till Demografiska databasens material. Det är
också möjligt att söka direkt i de olika källorna och
återskapa sidor ur dessa.

Uppgifterna i Indiko representerar enbart ett urval
av all information som finns registrerad om individer i
Popum för de perioder de finns registrerade i försam-
lingarna. Centrala uppgifter kring personerna presen-
teras och delar av de ursprungliga källorna återskapas
på dataskärmen. Den information som är åtkomlig är
individbaserad och är därför mindre lämplig för studi-
er och forskning som baseras på större statistiska ur-
val. För sådana syften bör dessutom informationen de-
finieras på ett mer preciserat sätt än som är möjligt i
detta program. De som är intresserade av att använda
materialet för forskning, uppmanas att kontakta
Demografiska databasen vid Umeå Universitet för vi-
dare diskussioner.

I Indiko sökmeny kan man definiera ett urval av in-
divider för vilka man vill inhämta mer information.
Möjligheten finns att välja ett eller flera kriterier. En
avvägning bör till för att undvika att göra sökningen
alltför omfattande eller alternativt alltför snäv. An-
vänd hjälpfunktionen för att komma fram till hur man
på bästa sätt definierar sökkriterier.

Önskar man istället söka direkt i längderna, väljs
bland alternativen "Bläddra i husförhörslängder" och
"Bläddra i övriga längder". Från dessa menyer kan
man få sidor i kyrkböcker återskapade. Bland annat
kan man ta fram sidor ur husförhörslängden som rör
en bestämd ort.

De principer som har styrt registreringen har varit
källtrohet, utförlig dokumentation av materialet och
inregistreringsproceduren samt noggrann kvalitets-

kontroll av det inregistrerade. Risken för fel vid inre-
gistreringen minimeras därmed. Däremot kan man
inte garantera att inte felaktigheter förekommer. Där-
för måste uppgifterna läsas med kritiskt sinne.

Att uppgifter kan vara felaktiga kan bero på flera
olika förhållanden. I själva källmaterialet kan fel före-
komma. Prästen kan ha fört in felaktiga och inkonse-
kventa uppgifter och han har inte heller alltid haft
fullständig kontroll över uppgifterna. Dessutom kan
fel ha slunkit igenom vid registreringen eller ha upp-
kommit vid upparbetningen av materialet. Förhopp-
ningsvis ska sådana uppgifter vara sällsynta. Demo-
grafiska databasen frånsäger sig allt ansvar för felak-
tigheter i materialet.

Det inregistrerade materialet är Demografiska data-
basens egendom och får därför inte användas för
kommersiella syften. Uppgifterna får heller inte sparas
och läggas upp i egna databaser. Man vill också bli
meddelad om den sökta informationen använts i tryckt
form, dels för att det inte ska bli något fel och dels för
att det är väsentligt för projektet att veta omfattningen
av materialets användning. Om information från pro-
jektet används i tryckt material ska Demografiska da-
tabasen, Umeå Universitet anges som källa.

Informationen i Indiko lämpar sig mycket väl för
släktforskning. Även här måste dock uppgifterna
läsas med kritiskt sinne. Lämpligen kontrolleras in-
formationen mot själva kyrkböckerna. Källhänvis-
ningar får du från Indiko. Önskar du ytterligare hjälp
med släktforskning kan du kontakta Demografiska
databasens enhet i Jörn, där man även har möjlighet
att erbjuda släktutredningar på andra områden än de
som har registrerats på data.

För allmän användning finns församlingen Tuna
tillgänglig via Internet. För övriga församlingar krävs
abonnemang. Kostnader och villkor för detta redovi-
sas i avsnittet "Taxor".

OBSERVERA att informationen och sökmöjlighe-
terna för Linköpingsregionen till viss del avviker från
övriga regioner och församlingar. Man arbetar för
närvarande med att färdigställa denna region. Stora
delar av inregistreringen är redan utförd. Däremot är
inte arbetet verifierat, och olika program för att gene-
rera central information har ej körts. Den mest vä-
sentliga skillnaden är emellertid att informationen än
så länge är olänkad, dvs uppgifterna i olika noteringar
kring samma person är inte sammanförda. Det är där-
för inte möjligt att följa människor över tid och över
generationer på samma sätt som i det övriga materia-
let. Sökningen är i stället främst baserad på note-
ringsinformation. Sökning på individer kan heller inte
göras på samma sätt som för övriga församlingar.

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet. In-
diko, som har adressen: http://www.ddb.umu.se/
windiko/indiko.htm
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En medlem presenterar sig

Hej!
Jag heter Tommy Forsström och bor i Idenor strax

utanför Hudiksvall.
Mitt intresse för släktforskning började med att min

mormor tog fram släktboken för Delsbo och där kunde
jag sitta och leta efter
mina förfäder. Från
början använde jag bara
boken som källa och
skrev små kort på alla
personer för att sedan
mata in uppgifterna i en
Mac med ett vanligt re-
gisterprogram till hjälp.
Skapade egna små knep
för att kunna söka i re-
gistret och var ganska
nöjd.

För inte så länge sen gick jag en cirkel i släktforsk-
ning där jag fick klart för mig att släktboken som källa
inte var helt tillförlitlig, och mitt arbete började att ta
mer form av forskande. Macen har blivit en bärbar PC
och registerprogrammet ersattes med Holger och se-
dan DG7.

Idag forskar jag både på min släkt, lägger in Idenors
socken och har börjat med uppdrag, där ersättningen
går till vår förening, Hudiksvallsbygdens släktforskar-
förening, där jag är kassör.

Jag åker gärna och så ofta jag kan till Ramsele och
hoppas att jag får möjlighet att forska många år till.

Tack för ordet.

E-post

Ytterligare några e-post-adresser (nya eller
ändrade) till DIS-MITT-medlemmar:

Byström Anna, Oslo, Norge: byanna@home.se
Farm Kerstin, Sundsvall: kerstin.farm@telia.com
Hast Anders, Sundsvall: anders.hast@ite.mh.se
Jonsson Bo, Östersund: bo.l.jonsson@telia.com
Lidin Björn, Sundsvall: korkek@algonet.se
Lusth Rolf, Sörberge: rolf.lusth@home.se
Spansk Carl Fredrik, Söderhamn: cfs@telia.com
Kjellin Olle, Moheda: olle.kjellin@hum.vxu.se
Ruthström Göran, Umeå:
  goran.ruthstrom@umehus31.ac.se
Schylberg Sven, Brunflo: slb312r@tninet.se
Widqvist Berit, Gävle: ob.widqvist@swipnet.se
Åsén Folke, Härnösand: folke.aasen@telia.com
Östlund Arne, Sundsvall:
  arne.ostlund@ebox.tninet.se

Du medlem, som har egen hemsida eller e-post-
adress som ej redan har publicerats i medlemsbladet,
meddela din(a) adress(er) till redaktören så kommer
du med nästa gång (även ändringar).

För att komma med e-post-adress eller länk på
Föreningen DIS’ hemsida krävs att du själv anmäler
din hemsida resp e-post-adress t ex via deras
hemsida.
Detta gäller även Föreningen DIS-MITT’s hemsida
liksom Släktforskarförbundets hemsida "Rötter". Är
du med på dessa tre kan du räkna med att bli sedd.

Redaktörens vånda

Som den kritiske läsare du är märker du antagligen
att redaktören har haft vissa problem att få ihop det
här numret av medlemsbladet. Detta beror bland annat
på att bidragen från medlemmarna lyser med sin från-
varo. Den här gången har det dessutom varit svårt att
få utlovade bidrag från styrelsemedlemmar i tid, i ett
fall har bidraget till och med uteblivit.

Reds ambition är att varje nummer skall bli läsvärt
och omväxlande. Hittills har bladet innehållit en
blandning av direkt föreningsinformation, efterlys-
ningar och artiklar av företrädesvis datateknisk, men
ibland även genealogisk natur, varvat med diverse
skämtbilder med anknytning till data. Det har höjts
röster om att bladet borde innehålla mer genealogiskt
stoff och det kanske vore önskvärt, men då krävs det
att flera i föreningen hjälps åt att samla material att
publicera - eller åtminstone kommer med idéer och
önskemål.

Ja nu har vi nått slutet på den här sidan.

Red
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Vårens program

Lördag den 26 februari kl 11.00 har vi Årsmötet
2000 i Hudiksvall. Se sidan 1!

Med start någon lördag i mars anordnas en Kurs i
DISGEN7 i Brunflo. Datum, tid och lokal med-
delas senare. Anmälan senast under februari till
Sven Schylberg, tel 063-207 01, e-post:
slb312r@tninet.se

Lördagen den 25 mars medverkar DIS-MITT vid
en Lokalhistorisk dag i Gävle. Arrangör är Gäst-
riklands Genealogiska Förening. Upplysningar
lämnas av dess ordförande, Stig Gavlen, tel 026-
61 39 45.

Lördag-söndag den 1-2 april anordnas en Fort-
sättningskurs i DISGEN7 i Sundsvall. Du bör
tidigare ha gått en (grund)kurs i DISGEN. An-
mälan senast den 26 mars till kursledaren Bernth
Lindfors, tel 060-315 34. Obs! Begränsat delta-
garantal. Lokal meddelas senare.

Lördag-söndag den 8-9 april kl 10.00-16.00 (båda
dagarna) anordnas en Kurs i DISGEN7 på Läro-
verket i Hudiksvall. Anmälan senast den 25
mars till Staffan Bodén, tel 0650-56 14 17, e-
post: staffan.boden@school.hudiksvall.se

Lördag-söndag den 8-9 april kl 10.00-16.00 (båda
dagarna) anordnas en Kurs i Bildbehandling på
Läroverket i Hudiksvall. Anmälan senast den 25
mars till Staffan Bodén, tel 0650-56 14 17, e-
post: staffan.boden@school.hudiksvall.se

Efterlysning

Hej, Min mormors mor, Ester Katarina Andersson,
född 1877-09-28 i Finsta, Sköns församling, drev ci-
garrhandel på Storgatan i Sundsvall, och jag skulle
vilja komma i kontakt med någon, som har uppgifter
och gärna bilder från denna tid. Hon hade två bröder,
Carl Brage, f 1979-08-22, och Erik Maure, f 1882-08-
25. Är det någon som känner till något om dessa per-
soner, sänd gärna upplysningar till: rml@brevet.nu

Med vänliga hälsningar

Rose-Marie Lewenhaupt

Erbjudanden till föreningarna

DIS-MITT önskar ett gott samarbete med de lokala
släktforskarföreningarna i XYZ-området. Vi erbjuder
bl a föreningarna följande:

•  Information av DIS-MITT hos föreningarna om
datorhjälp vid släktforskning, föreningarna DIS
och DIS-MITT, släktforskarprogrammet DISGEN
för Windows samt om DIS-MITT’ hemsida. Kon-
takta ordföranden Robert Hammarstedt, tel 060-
302 28.

•  Medverkan i DIS-MITT’s medlemsblad DIS-
MITT-Nytt med information om kommande pro-
gram. För detta ändamål utser resp förening ett sk
DIS-MITT-ombud = kontaktperson med DIS-
MITT-Nytt’s redaktör Lennart Lindqvist. Kontakta
Lennart Lindqvist, tel 060-55 83 39 och meddela
ombudets namn och telefonnummer samt eventuell
e-post-adress.

•  Medverkan på DIS-MITT’s hemsida på Internet
med allmän information om den egna föreningen,
kommande program, litteratur till salu, mm. Kon-
takta vår Webmaster Annika Lindqvist på tel 060-
55 83 39 för närmare upplysningar.

Andra XYZ-föreningars program

På grund av att INGEN förening inkommit med upp-
gifter om sitt vårprogram, kan vi inte redovisa någon
verksamhet i den här rutan denna gång.
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INBJUDAN TILL MEDLEMSMÖTE
Du inbjuds härmed till DIS-MITT’s medlemsmöte

Lördagen den 21 oktober kl 11.00
i Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs' föreningslokal,

Ångermanlandsgatan 28 A, Örnsköldsvik (se kartan)

Program:

11.00 - DISGEN version 8

Fikapaus

Indiko - kyrkböcker på nätet
Skellefteå-, Sundsvalls- och Linköpingsregionerna samt 6 enstaka församlingar

Du kan läsa mer om Indiko i förra numret av DIS-MITT-Nytt

Uppgradering av DISGEN till version 7.0e-1 (ta med diskett)
Mottagning av DISBYT-utdrag (per diskett)
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Faddrar
Här följer en lista över distriktets 13 DIS-faddrar. Till dem kan du
vända dig om du behöver råd eller hjälp.

PC/Disgen-faddrar
Gösta Olsson, Sjömyra 2887, 820 60 DELSBO, tel 0653-120 51,

e-post: gosta.olsson@mbox310.swipnet.se
Tony Engberg, Flintvägen 3 A, 821 51 BOLLNÄS, tel 070-350 63 04,

e-post: tony.engberg@home.se
Arne Söderström, Kyrkbyn 198, 825 93 NJUTÅNGER, tel 0650-700 91,

e-post: arnesm@algonet.se
Erik Svanberg, Södra Öhn 9013, 833 94 STRÖMSUND, tel 0670-520 22,

e-post: E_svanberg@hotmail.com
Sven Schylberg, Grytan 2450, 834 98 BRUNFLO, tel 063-207 01,

e-post: slb312r@tninet.se
Arne Bixo, Tunforsgatan 5, 840 12 FRÄNSTA, tel 0691-305 02,

e-post: arne.bixo@mailbox.swipnet.se
Ove Westin, Pl 5130, 860 13 STÖDE, tel 0691-100 35,

e-post: ove.westin@sundsvall.nu
Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel 060-55 83 39,

e-post: an.li@alfa.telenordia.se
Jörgen Desén, Forsed 2109, 873 91 BOLLSTABRUK, tel 0612-243 30,

e-post: forsed@telia.com
Lennart Näslund, Nordanås 1071, 891 92 Ö-VIK, tel 0660-37 21 09,

e-post: lennart.naslund@dis.se
Sigurd Nygren, Måttgränd 80, 906 24 UMEÅ, tel 090-14 09 30,

e-post: sigurd.nygren@ersboda.ac

Mac/Reunion-faddrar
Gunilla Hermander, Vatteng. 10, 824 42 HUDIKSVALL,

tel 0650-941 88, e-post: macnilla@telia.com
Kerstin Farm, Krönvägen 33 B, 856 44 SUNDSVALL, tel 060-67 91 11,

e-post: kerstin.farm@telia.com

DIS-MITT-Nytt nr 2 2000
Upplaga 800 ex - Framställd med MS Word 6.0

DIS-MITT-Nytt sänds till alla våra medlemmar samt till DIS
med regionalföreningar samt släktforskarföreningar, arkiv och
kommunbibliotek i XYZ-länen.

Äldre nummer av DIS-MITT-NYTT kan beställas för 10 kr per
nr. Sätt in beloppet på föreningens postgiro och ange vilket/vilka
nummer som önskas av numren 1-2/93, 1-2/94, 1-2/95, 1-2/96, 1-
2/97, 1-2/98, 1-2/99 resp nr 1-2/00.

Synpunkter på och bidrag till medlemsbladet mottages
tacksamt av redaktören, dvs Lennart Lindqvist, Lejdarvägen 13,
865 32 ALNÖ, tel 060-55 83 39,
e-post: lennart.lindqvist@alfa.telenordia.se

Manusstopp för nästa nr är 1 januari år 2001 !!!

Redaktionsgrupp
Lennart Lindqvist, Redaktör, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ,

tel 060-55 83 39, e-post: lennart.lindqvist@alfa.telenordia.se
Anna Svahn, Kopparvägen 3, 862 40 NJURUNDA, tel 060-53 92 00,

e-post: anna.svahn@telia.com
Britt-Mari Wiberg, Vännavägen 2648, 861 91 TIMRÅ, tel 060-57 70 97,

e-post: britt.mari.wiberg@swipnet.se

Föreningsadresser:
Föreningen DIS-MITT, c/o Lennart Lindqvist (ovan)
  Postgiro 620 19 15-3, Org.nr 889201-9814
DIS-MITT’s hemsida, c/o Annika Lindqvist (ovan)
  Hemsida: http://www.dis-mitt.y.se
DIS-MITT-Nytt, c/o Lennart Lindqvist (ovan)
Föreningen DIS, Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING, Tel 013-14 90

43, Telefax 013-14 90 91, Postgiro: 140 33-5, e-post: dis@dis.se

  

Styrelseledamöter:
Robert Hammarstedt, Ordförande, teknikansvarig, Guldvägen 1, 862 40

NJURUNDA, tel 060-302 28, e-post: robert.hammarstedt@sweco.se
Arne Söderström, Vice ordförande, fadderansvarig, Kyrkbyn 198, 825

93 NJUTÅNGER, tel 0650-700 91, e-post: arnesm@algonet.se
Lennart Lindqvist, Sekreterare, info-ansvarig, Lejdarvägen 13, 865 32

ALNÖ, tel 060-55 83 39, e-post: lennart.lindqvist@alfa.telenordia.se
Göran Karis, Kassör, medlemsregistrator, Granitvägen 6, 853 57

SUNDSVALL, tel 060-61 86 88, e-post: karis@algonet.se
Staffan Bodén, Ledamot, utb.ansv, Stora Björn 63, 825 31 IGGESUND,

tel 0650-56 14 17, e-post: staffan.boden@school.hudiksvall.se
Tommy Forsström, Ledamot, Stenbergsvägen 21, 824 91

HUDIKSVALL, tel 0650-149 25, e-post:
tommy.forsstrom@telia.com

Anna Svahn, Ledamot, Kopparvägen 3, 862 40 NJURUNDA,
tel 060-53 92 00, e-post: anna.svahn@telia.com

Styrelsesuppleanter:
Lars Bruman, Suppleant, Box 158, 833 22 STRÖMSUND,

tel 0670-107 77, e-post: bruman@algonet.se
Erik Svanberg, Suppleant, Södra Öhn 9013, 833 94 STRÖMSUND,

tel 0670-520 22, e-post: E_svanberg@hotmail.com
Gertrud Söderin, Suppleant, Box 58, 827 22 LJUSDAL,

tel 0651-155 87, e-post: soderin@zeta.telenordia.se

Hedersledamot:
Bernth Lindfors, Forellvägen 12, 862 40 NJURUNDA, tel 060-315 24,

e-post: bernth.lindfors@swipnet.se

Webmaster:
Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel 060-55 83 39,

e-post: an.li@alfa.telenordia.se

DISBYT-ombud:
Tomas Sahlin, Västra Långgatan 50, 852 37 SUNDSVALL,

tel 060-15 84 11, e-post: tejm@hem1.passagen.se

Revisorer:
Jan Lilliesköld, Johannedalsvägen 150, 863 36 SUNDSBRUK,

tel 060-53 63 59, e-post: jan.w.lillieskold@telia.se
Kurt Pettersson, Bondevägen 25, 856 53 SUNDSVALL,

tel 060-15 15 02.
Helén Mattsson, Suppleant, Maj 7347, 862 95 NJURUNDA,

tel 060-321 66.

Valberedning:
Reine Björkman, Sammankallande, Ångermanlandsg 10 G, 891 35

ÖRNSKÖLDSVIK, tel/fax 0660-189 41
Birgitta Blomgren, Ledamot, Björkvägen 17, 813 40 TORSÅKER,

tel 0290-401 59, e-post: laric@telia.com
Bernth Lindfors, Ledamot, Forellvägen 12, 862 40 NJURUNDA,

tel 060-315 24, e-post: bernth.lindfors@swipnet.se

DIS-MITT-ombud:
Dellenbygdens SFF: Gösta Olsson, Sjömyra 2887, 820 60 DELSBO, tel

0653-120 51, e-post: gosta.olsson@mbox310.swipnet.se
Hembygds- och SF Nolaskogs: Lennart Näslund, Nordanås 1071, 891

92 Ö-VIK, tel 0660-37 21 09, e-post: lennart.naslund@dis.se
Jämtlands läns SFF: Georg Hansson, Lillfjällvägen 4, 831 71 ÖSTER-

SUND, tel 063-852 12, e-post: g.hansa@mbox300.swipnet.se
Midälva GF: Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel

060-55 83 39, e-post: an.li@alfa.telenordia.se
Nordanstigs Bygd och Släktband: Lage Bergvik, Vändbroväg. 8, 820 78

HASSELA, tel 0652-40000,
lage.b.bergvik@nordanstig.mail.telia.com

Sollefteå SFS: Jörgen Desén, Forsed 2109, 873 91 BOLLSTABRUK,
tel 0612-24330, e-post: forsed@telia.com

Västra Häsinglands FF: Gertrud Söderin, Box 58, 827 22 LJUSDAL,
tel 0651-155 87, e-post: soderin@zeta.telenordia.se

Ådalens SFF: Curt Sundqvist, Box 88, 870 32 ULLÅNGER, tel 0613-
130 00, e-post: h.k.ship@kramfors.mail.telia.com
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Så var det höst igen…

Vilken spännande höst och vinter vi har framför
oss! Vädrets makter har skonat oss i september.
Den globaliserade klimatförändring man kan se in-
nebär enligt forskarna att vädret blir mer extremt.
Blöta somrar minns jag från början av 1960-talet.
Jag var tonåring på den tiden och TV var i sin linda
och sände inte alla kvällar i veckan. Återstod
radion som sände en massa trevliga program som
Snurran, Karusellen, Radioteatern, Barnens
brevlåda med ”farbror Schven”o.s.v.

Men dessa blöta sommarminnen förbleknade
denna extremt blöta sommar. Nu kan man undra
vad vintern har i sitt sköte. En ovanligt varm eller
kanske extremt kall vinter? Mycket rönnbär som
det är i år innebär mycket snö påstår vissa. Andra
säger att rönnen inte skall bära två bördor, vilket
skulle tyda på en mild snöfattig vinter. Jag sällar
mig till den senare tolkningen. Snöskottningen kan
få vara för min del.

Oavsett kommande väder kommer det att finnas
mycket tid för vår gemensamma hobby släktforsk-
ning. Man kan riktigt se hur ni sitter och arbetar i
slott och koja och åstadkommer underverk. Jag är
imponerad av mängden CD-skivor som produceras
av er forskare. På släktforskarstämman i Linköping
visades en stor produktion upp och mycket fanns
att köpa. DIS-MITT köpte in en del skivor som
berör vårt distrikt. Dessa kommer att finnas på de
träffar vi kommer att deltaga i. Närmast i tur blir
vårt höstmöte i Ö-vik den 21 oktober.

Enligt uppgift kommer LDS-kyrkan, Jesu Kristi
Kyrka av sista dagars heliga (eller vardagligt Mor-
monkyrkan) att ge ut en ny CD i höst med
spännande innehåll. Om det blir en eller flera
skivor vet jag ej, men det blir förmodligen utvalt
material från deras 60-tal CD-skivor som omfattar
hela databasen. Materialet finns också upplagt på
Internet (Family Search finns länkat från vår
hemsida).

Gästboken är tillbaka på vår hemsida. Där kan
man göra inlägg om man vill. Räknare på
hemsidan har jag fått uppgifter om hur vi skall
använda från vår leverantör. Webmaster Annika
och jag förstår inte instruktionen som lika gärna
kunde hade varit skriven på grekiska. Men man
skall inte ge sig. Snart finns räknaren där.

Jag hälsar alla välkomna till höstmötet i Ö-vik
lördagen den 21 oktober.

Robert

Viktor Magnusson hedrad i Linköping

Viktor Magnusson, Sundsvall, som tidigare varit ord-
förande i Midälva Genealogiska Förening i 20 år, var
vid riksstämmomiddagen den 26 augusti i år en av de
tre första mottagarna av "förbundets hedersdiplom för
långvariga och förtjänstfulla insatser till släktforskar-
rörelsens fromma". De övriga mottagarna var Guno
Haskå, Lund, och Kaj-Gunnar Nilsson, Jönköping.
Grattis Viktor!

Landsarkivets i Härnösand öppettider
Sep-maj: tis kl 08.30-21.00, övr vard kl 08.30-

16.00.
Tel vxl 0611-835 00, fax 0611-835 28. Tel

folkbokföring 0611-835 22, fax 0611-835 35.
E-post: landsarkivet@landsarkivet-harnosand.ra.se
Hemsida: http://www.ra.se/hla

Medelpadsarkivs öppettider
Sep-maj: tis kl 10-19, övr vard kl 10-17.
Extraöppet kl 11-15 följande lörd: 14/10, 28/10,

11/11, 15/11 och 9/12.
Tel forskarexp. 060-19 18 75, fax 060-17 04 01. E-

post: medelpadsarkiv sundsvall.se - Hemsida: http://
www.sundsvall.se/ s-kommun/kultur/ medark/ma/
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Rapport från årsmötet 2000

Lördagen den 26 februari hade DIS-MITT
Årsmöte å Läroverket i Hudiksvall.

Föreningens ordförande Robert Hammarstedt, Nju-
runda, hälsade de 20-talet närvarande, och då särskilt
Föreningen DIS' ordförande Sture Bjelkåker, Linkö-
ping, hjärtligt välkomna, redogjorde kortfattat för da-
gens program samt öppnade mötet.

Till ordförande för mötet valdes DIS-ordföranden
Sture Bjelkåker, Linköping och till sekreterare före-
ningens sekreterare Lennart Lindqvist, Alnö.

Till justerare för mötet och tillika rösträknare
valdes Rune Jonsson, Iggesund, och Gertrud Söderin,
Ljusdal. Mötet fann att mötet var behörigen utlyst
och fastställde den föreslagna föredragningslistan.

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av före-
ningens ordförande Robert Hammarstedt, Njurunda.
Den ekonomiska berättelsen föredrogs av föreningens
kassör Göran Karis, Sundsvall. Revisorernas berättel-
se föredrogs av Jan Lilliesköld, Sundsbruk, varefter
styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.

Till ordförande på ett år omvaldes Robert Ham-
marstedt, Njurunda. Till styrelseledamöter på två år
omvaldes Staffan Bodén, Iggesund, och Tommy
Forsström, Hudiksvall, samt nyvaldes Anna Svahn,
Njurunda, i stället för Gunilla Hermander, Hudiks-
vall, som avböjt omval. Till styrelsesuppleanter på ett
år omvaldes Lars Bruman, Strömsund, Erik Svan-
berg, Strömsund, och Gertrud Söderin, Ljusdal. Till
revisorer på ett år omvaldes Jan Lilliesköld, Sunds-
bruk, och Kurt Pettersson, Sundsvall. Till revisor-
suppleant på ett år omvaldes Helén Mattsson, Nju-
runda.

Till ledamöter i valberedningen omvaldes Reine
Björkman, Örnsköldsvik, (sammankallande) och
Bernth Lindfors, Njurunda, samt i sin frånvaro Bir-
gitta Blomgren, Torsåker. I händelse av att Birgitta
inte kan ställa upp (valberedningen hör med Birgitta),
fick styrelsen av mötet uppdraget att utse den tredje
ledamoten i valberedningen.

Inga motioner hade inkommit till årsmötet. Inga
förslag från styrelsen förelåg, förutom förslag till
budget och årsavgift.

Budgeten för verksamhetsåret 2000 fastställdes en-
ligt styrelsens förslag. Årsavgiften för samma period
fastställdes enligt styrelsens förslag till oförändrat 60
kr.

Under punkten "Övriga frågor" föreslog Reine
Björkman, Örnsköldsvik, bildandet av lokala DIS-
MITT-grupper för att bättre "serva" medlemmarna i
vårt till ytan stora distrikt.

Mötesordföranden Robert Hammarstedt, Njurunda,
avtackade med en blombukett Gunilla Hermander,
Hudiksvall, för det jobb hon lagt ner i styrelsen samt

tackade de närvarande för visat intresse och avslutade
mötet.

Efter kaffe/te och smörgåsar tog DIS-ordföranden
Sture Bjelkåker vid och informerade i ett intressant
anförande om Föreningen DIS' verksamhet. Bl a
behandlades Föreningen DIS' målsättning, det höga
medlemsantalet (över 11.000 medlemmar), regionfö-
reningarna, forskarstugan i Linköping, och "3-stegs-
raketen" DISGEN/ DISBYT/DIS-ARKIV. Version 8
av DISGEN behandlades ingående liksom Släktfors-
kardagarna 2000. Den CD om Släktforskardagarna
2000, som DIS tagit fram i 400 ex och sänt ut till-
sammans med inbjudan, förevisades.

Efter sitt anförande inbjöd Sture Bjelkåker de när-
varande till Fri diskussion.

Därpå visade Annika Lindqvist Indalsskivan,
Rudbeckiusskivan och Medelpadsskivan: Notiser
om skivorna var införda i DIS-MITT-Nytt nr 2/99,
sid 11.

Under dagen fanns möjlighet till uppgradering av
DISGEN till version 7.0e och till inlämning av
DISBYT-utdrag.

Tyck till om DIS-MITT-Nytt!

Nu har du chansen att påverka innehållet i före-
ningens tidning!

Vi är några som funderat över hur vår tidning ser ut
och vad den innehåller. Är medlemmarna nöjda? Blir
Du glad när tidningen dimper ner i brevlådan och får
Du nytta och nöje av den?

Tycker Du att den är bra som den är, eller behöver
tidningen en ansiktslyftning? Hur vill Du i så fall att
den skall se ut och vad skall den innehålla?

Skall det vara mer eller mindre
•  datatips?
•  Disgen-tips?
•  Internet-länkar?
•  adresser till andra forskare?
•  reportage?
•  CD-tips?
eller kanske inga alls? Saknar du något, i så fall vad?
Är utseende, layout och format bra, eller?

Om vi har en tidning som Du är helt nöjd med, skall
den naturligtvis inte förnyas. Har Du förslag på för-
ändringar skall vi försöka göra så gott vi kan.

Hör av Dig med tips till redaktören

Lennart Lindqvist
Tel 060-55 83 39 eller e-post:
lennart.lindqvist@alfa.telenordia.se

Redaktionsgruppen
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Nya medlemmar
(sedan föregående nr)

Ahlqvist Marianne, tel 0650-137 60,
 Lantmätaregatan 9 C, 824 50 HUDIKSVALL.
Aman Anders,
 Heergaardsveien 8 B, NO-1168 OSLO, NORGE.
Andersson Carl-Göran, tel 060-17 48 52,
 Kungsvägen 7, 6 tr, 856 40 SUNDSVALL.
Andersson Kristina,
 Egnahemsgatan 16, 842 31 SVEG.
Andersson Mikael,
 Kristinehamnsvägen 3, 680 71 BJÖRNEBORG.
Anth Carina, tel 0651-107 40,
 Kyrkogatan 17, 827 30 LJUSDAL.
Astby Eva, tel 060 12 07 98,
 Repslagarvägen 15, 852 34 SUNDSVALL.
Axelsson Marie,
 Svanvägen 87, 891 40 ÖRNSKÖLDSVIK.
Backman Irene,
 Allmogevägen 31, 177 57 JÄRFÄLLA.
Björkudd Ingrid,
 Vallmovägen 32, 903 52 UMEÅ.
Demelid Lars, tel 08-754 29 24,
 Porsvägen 370, 192 48 SOLLENTUNA.
Edvardsson Rune, tel 0586-417 65,
 Dalslandsgatan 8, 693 35 DEGERFORS.
Ehn Eva,
 Berg Gård, 461 95 TROLLHÄTTAN.
Eklund Inger,
 Puckgränd 25, 129 49 HÄGERSTEN.
Eklund Lars-Olof,
 Hyltegatan 13, 302 37 HALMSTAD.
Fanqvist Ove,
 Oxelvägen 37, 3 tr, 138 32 ÄLTA.
Fresk Robert,
 Hästhagsvägen 1, 831 43 ÖSTERSUND.
Frisk Birgitta, tel 060-58 00 59,
 Radhusgatan 97, 860 30 SÖRBERGE.
Gradin Tomas, tel 0708-91 42 42,
 Östra Rönneholmsvägen 6 B, 211 47 MALMÖ.
Grahn Bertil,
 Västerviksvägen 23 B, 182 35 DANDERYD.
Hallin Tomas,
 Västansjö 1040, 860 25 KOVLAND.
Hammarberg Anders, tel 060-15 80 94,
 Kvarngatan 10, 852 37 SUNDSVALL.
Harby George,
 Ringvägen 159, 4 tr, 116 31 STOCKHOLM.
Hedman Mattias, tel 021-35 70 02,
 Lövsångargatan 22, 724 72 VÄSTERÅS.
Hellquist Lennart,
 Åsvägen 2, 640 10 HÖGSJÖ.
Högberg Jerry, tel 0157-153 02,
 Prästgården, 642 93 FLEN.

Höglund Stig,
 Wibomsväg 13, 171 60 SOLNA.
Jansson Peter,
 Vendevägen 7, 711 31 LINDESBERG.
Johansson Ann-Sofie,
 Häggdalen 114, 834 97 BRUNFLO.
Johansson Håkan,
 Saltvägen 8, 653 51 KARLSTAD.
Johansson Lena, tel 0691-611 70,
 Fanbygårdarna E8, 860 13 STÖDE.
Jonsson Tore, 036-16 07 20,
 Bergbackagatan 7, 553 12 JÖNKÖPING.
Konradsson Sören, tel 0620-216 31,
 Skolgatan 4, 882 50 LÅNGSELE.
Kärrlander Aase, tel 060-57 87 29,
 Färjvägen 37, 860 30 SÖRBERGE.
Larsson Rune,
 Åkerbyvägen 96, 2 tr, 183 35 TÄBY.
Lidqvist Almer,
 Frisbo 1476, 820 62 BJURÅKER.
Ljunggren Christer, 060-12 08 32,
 Klockgjutargatan 7, 852 37 SUNDSVALL.
Lubell Pia, tel 060-10 10 46,
 Bågevägen 35 B, 856 52 SUNDSVALL.
Lundborg Göta, tel 0684-401 35,
 Kvisthån 2, 840 91 VEMHÅN.
Lundqvist Susanne,
 Löjtnantsvägen 48, 834 33 BRUNFLO.
Löfgren Göran,
 Skördevägen 5, 860 35 SÖRÅKER.
Mattsson Per, tel 026-10 56 30,
 Hantverkargatan 20 C, 803 23 GÄVLE.
Nilsson Britt-Inger, tel 019-22 81 01,
 Täby Västra Skeppsta, 705 94 ÖREBRO.
Nilsson Sven-Erik, tel 0243-23 83 63,
 Örtgatan 3 D, 784 65 BORLÄNGE.
Norlin Jan, tel 08-711 70 02,
 Storbergsvägen 6, 141 41 HUDDINGE.
Odhner Eva, tel 0690-103 39,
 Centralgatan 31, 841 33 ÅNGE.
Palmqvist Mikael,
 Lotsvägen 10, 871 53 HÄRNÖSAND.
Pehrson Malin,
 Sågtäkten S75, 820 72 STRÖMSBRUK.
Persson Agneta,
 Sandelsgatan 5, 3 tr, 115 34 STOCKHOLM.
Persson Britt,
 Bjuråkersvägen 9 E, 827 31 LJUSDAL.
Pettersson Hans-Olov,
 Harbovägen 18 B, läg 12, 818 30 VALBO.
Renander Bo, tel 060-56 54 56,
 Bergsgatan 24, 852 36 SUNDSVALL.
Salomonsson Torbjörn,
 Box 46, 840 40 SVENSTAVIK.
Sandberg Lars,
 Folkungavägen 38 B, 191 50 SOLLENTUNA.
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Sellerfors Håkan, tel 019-17 67 59,
 Aspvägen 15, 702 20 ÖREBRO.
Sidén Lindholm Ingrid, tel 0640-183 14,
 Bergom 1603, 835 41 DVÄRSÄTT.
Sjöblom Jan, tel 0652-405 35,
 Byn 233, 820 77 GNARP.
Sjögren Per-Anders, 0652-405 35,
 Bergsvägen 5, 820 78 HASSELA.
Skogh Hjördis, 0291-106 94,
 Rågstavägen 8, 810 40 HEDESUNDA.
Skoog Margareth, tel 08-28 46 46,
 Ursviksvägen 15, 172 75 SUNDBYBERG.
Stridfeldt Bengt, 0651-208 89,
 Sorrovägen 4 F, 2 tr, 820 41 FÄRILA.
Svedberg Allan,
 Lövstavägen 140, 194 42 UPPLANDS VÄSBY.
Svensson Rolf,
 Fallet 2558, 820 23 BERGVIK.
Svärd Gösta, tel 063-51 15 32,
 Spikvägen 14, 831 61 ÖSTERSUND.
Söderquist Sigurd,
 Norrtullsgatan 39 C, 826 37 SÖDERHAMN.
Tångring Carina,
 Åbylundsgatan 10, 582 36 LINKÖPING.
Wallbring Mats,
 Drevkarlsstigen 2, 5 tr, 192 53 SOLLENTUNA.
Wernström Eva,
 Klöstre 2149, 840 13 TORPSHAMMAR.
Widegren Jörgen, tel 063-10 28 76,
 Roddarvägen 12 A, 831 52 ÖSTERSUND.
Zellin Robert, tel 070-395 41 90,
 Korvettvägen 7 B, 865 21 ALNÖ.
Åslund Hans,
 Säbråvägen 29 F, 871 42 HÄRNÖSAND.
Öhlén Hans, tel 0660-522 64,
 Pensionärsgatan 7, 892 43 DOMSJÖ.
Öjmar Lars, tel 0280-700 23,
 Box 10, Idrottsvägen 5, 780 61 ÖJE.

Var snäll och meddela Ditt telefonnummer om det
saknas vid Ditt namn ovan! Detsamma gäller
också eventuella adressändringar. Ring kassören
Göran Karis, tel 060-61 86 88, eller e-posta (se
styrelsen).

Medlemskap

Medlemskap i föreningen DIS-MITT kräver med-
lemskap i Föreningen DIS. Medlemsavgiften för DIS
är 100 kr och för DIS-MITT 60 kr.

OBS att bägge avgifterna inbetalas på Föreningen
DIS' postgiro 14033-5. Ange namn, adress, post-
adress, tel.nr och ev e-post-adress samt vilken/vilka
föreningar som avgiften avser.

Nytt DISBYT-ombud

Tomas Sahlin, Sundsvall har övertagit sysslan som
DISBYT-ombud för DIS-MITT efter Annika Lind-
qvist, Alnö. Vi tackar Annika för det jobb hon lagt
ner under sin tid som DISBYT-ombud och hälsar
Tomas välkommen i gänget.

Detta innebär att du medlem hädanefter skall
skicka dina DISBYT-utdrag till Tomas Sahlin,
Västra Långgatan 50, 852 37 SUNDSVALL, tel 060-
15 84 11, e-post: tejm@hem1.passagen.se

Hänt sen sist

Lördagen den 26 februari hade vi Årsmötet 2000 i
Hudiksvall. Se referat på sidan 4.

Lördagen den 25 mars medverkade föreningen vid en
Lokalhistorisk dag i Gävle. Arne Söderström och
Staffan Bodén visade DG7 och informerade om DIS
och DIS-MITT.

Lördag-söndag den 1-2 april anordnades en Fortsätt-
ningskurs i DISGEN7 hos Sweco i Sundsvall med 4
deltagare. Ledare var Bernth Lindfors och Robert
Hammarstedt.

Lördag-söndag den 8-9 april anordnades Kurser i
DISGEN7 och Bildbehandling på Läroverket i Hu-
diksvall med totalt 16 deltagare. Ledare var Arne
Söderström och Staffan Bodén.

Tisdagen den 11 april medverkade DIS-MITT vid en
Gaggträff om DISGEN hos Nordanstigs Bygd och
Släktband. Robert Hammarstedt informerade.

Lördag-söndag den 15-16 april var Gunilla Herman-
der och Arne Söderström på Fadderträff på Valla
folkhögskola i Linköping.

Tisdagen den 2 maj medverkade Annika Lindqvist
och Arne Bixo från DIS-MITT vid MGF's Gaggträff
i Fränsta med visning av DG7 och information om
DIS och DIS-MITT.

Helgen den 25-27 augusti deltog DIS-MITT som ut-
ställare vid Släktforskardagarna i Linköping. Se
referat på sidan 7.

Söndag den 24 september medverkade Annika och
Lennart Lindqvist vid Indals hembygdsförenings
Höstmarknad med visning av DG7 samt Indals-,
Medelpads- och Rudbeckius-skivorna.



DIS-MITT-Nytt  -  Nr 2  2000DIS-MITT-Nytt  -  Nr 2  2000DIS-MITT-Nytt  -  Nr 2  2000DIS-MITT-Nytt  -  Nr 2  2000

7

Släktforskardagar i Linköping 2000
- en succé

Fredag-Söndag den 25-27 augusti anordnades 2000
års Släktforskardagar i Linköping. Värdföreningar
var Föreningen DIS, som fyller 20 år i år, och Öst-
göta Genealogiska Förening som fyller 50 år.

Föreningen DIS-MITT hade anordnat en bussresa
till Linköping för släktforskarföreningarna inom DIS-
MITT's verksamhetsområde. Bussen rattades av vår
förre ordförande, hedersledamoten Bernth Lindfors.

Arrangemangen var förlagda till Folkets park, där
alla lokaler föredömligt fanns samlade för konferen-
ser, utställningar, föreläsningar och riksstämma.
Lunchservering fanns såväl i Cupolen, Folkets Park,
som i Wärdshuset, Gamla Linköping.

Folkets Park är beläget precis mitt emot det levande
stadsmuséet Gamla Linköping, där också föreningar-
na DIS' och ÖGF's forskarstuga finns. Forskarstugan
var givetvis öppen under Släktforskardagarna och
bl.a. tidigt på fredagsmorgonen var vi några som
samlades där innan utställningarna öppnade.

Hela fredagen hade förbundet ordförandekonferens
och redaktörskurs i Folkets Park.

I redaktörskursen deltog Britt-Mari Wiberg och
Lennart Lindqvist från DIS-MITT-Nytt's redaktions-
grupp. Vår webmaster Annika Lindqvist deltog

också, men representerade i år Midälva Genealogiska
Förening, där hon också är webmaster. Kursen leddes
av redaktören för Släkthistoriskt Forum, Elisabeth
Thorsell, assisterad av redaktören och webmastern
för nättidningen Rötter, Håkan Skogsjö. I år hade
alltså konferensen bytt namn till kurs. Anföranden av
redaktörerna blandades med diskussioner/grupparbete
om hur man gör en bra släktforskartidning, och man
höll på kl 10-17 med avbrott för lunch. Efter kl 15
berättade webdesignern Urban Windahl om hur man
gör en hemsida från ax till limpa. Urban är även ny-
bliven redaktör och webmaster för Föreningen DIS'
hemsida. Genom årets uppläggning med mera tid,
grupparbeten, samordningen med hemsidor, etc, gav
kursen åtskilligt mer än tidigare års konferenser.

Ordförandekonferensen anordnades parallellt med
redaktörskursen.

På fredagskvällen anordnades i Wärdshuset, Gamla
Linköping en gemensam middag för deltagarna i ord-
förandekonferens och redaktörskurs.

Cirkelledarkonferensen var i år förlagd till lördag
förmiddag.

Vid Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma,
som hölls under lördagen, hade Föreningen DIS som
vanligt det maximala fem ombud vid stämman.
Denna gång var DIS-MITT's ordförande Robert
Hammarstedt ett av dessa ombud.

På fredag eftermiddag och kväll samt lördag mor-
gon sattes utställningarna upp av de deltagande ut-
ställarna. Utställningarna var uppdelade på två bygg-
nader, dock låg allt handikappvänligt i markplanet. I
den mindre, Rotundan, återfanns bland andra värdfö-
reningarna, Föreningen DIS och Östgöta GF samt
DIS' regionföreingar, däribland DIS-MITT. I den
större byggnaden, Cupolen, höll merparten av de öv-
riga utställarna till.

Värdföreningarna hade ordnat digert program med
många fina föredrag både under lördagen och sönda-
gen. Teman var "Kvinnoöden" och "Släktforskning i
tiden". Undertecknad hann tyvärr inte med mer än ett
av föredragen, och då fick det bli historiedocenten
Kalle Bäcks "Den besvärliga svärmodern - myt eller
verklighet". Och höll de övriga föreläsarna samma
klass, så är det bara att gratulera åhörarna.

Som vanligt deltog en stor mängd utställare. I år
sattes nog rekord när det gäller antalet. Där var, föru-
tom Sveriges Släktforskarförbund och Föreningen
DIS, även släktforskarföreningar, arkiv och andra in-
stitutioner, samt olika företag som bl a sålde mikro-
kortläsare, släktforskarprogram, m.m, totalt ca 65 ut-
ställare.

I år fanns inte mindre än 7 st norrländska före-
ningar med bland utställarna: Boden-Överluleå Fors-
karförening, Föreningen DIS-MITT, Föreningen
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Skelleftebygdens Släktforskare, Gällivarebygdens
Forskarförening, Hembygds- och Släktforskare No-
laskogs, Midälva Genealogiska Förening och Södra
Västerbottens Släktforskare. Dessutom deltog ifrån
Norrland: Demografiska Databasen i Umeå, Lant-
mäteriets arkivprojekt i Härnösand och SVAR. Om-
bud vid stämman fanns också med från flera norr-
landsföreningar.

Här nedan redovisas i första hand de utställare som
hade med något med anknytning till datorer. På grund
av det stora antalet utställare blir presentationen
denna gång ganska summarisk.

Föreningen DIS dominerade som sig bör Rotundan
med sin Teknik-utställning, som man ordnat tillsam-
mans med DIS-SYD. Man demonstrerade:
•  Ett digitalt, distansoberoende läromedel i paleo-

grafi (handskriftsläsning) för användare inom un-
dervisningssystemet samt för släkt- och hem-
bygdsforskare.

•  Släktredovisning med hjälp av sharewarepro-
grammet "Multimedia Builder.

•  Digitalisering av ljud.
•  Digital bildbehandling: från kamera till dator - ge

dina bilder liv.
•  Net Meeting - ett sätt att umgås när bredbandet

kommer.
•  Skapa hemsida som byggs upp dynamiskt med

data exporterade från DISGEN.
•  WAP - första steget att anpassa mobiltelefonen

för Internet.

På DIS' pryltorg informerades kontinuerligt om:
•  Bildläsare (Scanner) som kan läsa pappersbilder,

neg/dia utan extra tillsats.
•  Avfotografering av glasplåtar.
•  Polaroidscanner där man kan läsa format upp till

10 x 15 cm (positivt/negativt).
•  APS scanner från Kodak.
•  Text- och bildläsning med HP CapShare (till

PDF/TIFF).
•  Textläsning med C-Pen.
•  Digital diktafon.
•  Släktbok i EBook.
•  Handdator (Palm Pilot) med släktforskarprogram.
•  Visitkorts-CD-ROM med den egna släktforsk-

ningen.
•  Utskrifter till olika skrivarformat.

Man visade produktion av hemsida och bildbehand-
ling med:
•  Scanning av foton.
•  Bildbehandling, retuschering, friläggning av

foton och vinjettering.
•  Produktion av enkel hemsida: Inläggning av text

och foton.
•  Fotografering med digitalkamera.

Man visade textbehandling med textläsare och PDF
med:
•  Framtagning av PDF-filer från DISGEN via rtf

med hjälp av Adobe Distiller.
•  Scanning och OCR-tolkning av texter.

Man visade produktion av släktbok:
•  Produktion av släktbok med DISGEN + Word.
•  CD-produktion med hjälp av shareware-program.
•  Presentation av släkten på Internet.

Övrigt:
•  Släktforskarprogrammet DISGEN ver 8.
•  Släktforskarprogrammet DISGEN ver 7.
•  Släktforskarprogrammet DISGEN ver 4.5 för

MacIntosh.
•  Släktforskarprogrammet Reunion.
•  DISBYT.
http://www.dis.se
http://www.dis.syd.m.se

DIS-MITT
•  Indiko - kyrkböcker på nätet on line. Sundsvalls-,

Skellefteå- och Linköpingsregionerna samt 6 st
enstaka socknar.

•  Hemsidor on line, speciellt norrlandsföreningar-
na.

•  CD Familjeregister för Medelpad 1535-1800.
•  CD Indals socken 1535-1900 ver 2.
•  CD Ättl t biskop Johannes Rudbeckius 1620-

1900.
•  CD Födda-Vigda-Döda i Ådalen.
•  CD Roten-skivan (Kjell-Åke Lundströms mtrl).
•  CD Västerbottens regemente 1667-1762.
•  CD Mantalslängd 1667-1762 Västerbottens län.
•  CD Indelningsverket 1695 Västerbottens län.
•  CD Dödsannonsregister 1928-1957 för Norra

Västerbottens Tidning.
•  m fl
•  Utskrifter i storformat - Grafisk antavla.
•  Diverse register.
http://www.dis-mitt.y.se
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DIS-VÄST
•  Databas Långaryd-släkten >80.000 p.
•  Databas Mellerud >30 socknar, ca 80.000 p.
•  Släktforskarprogrammet DISGEN 7.
•  Egen Powerpoint-demo om DIS-VÄST.
http://sd.datatorget.educ.goteborg.se/disv
DIS-ÖST
•  Databas Grödinge, ca 15.000 p.
http://www.abc.se/~mafu/disost.htm
DIS-Småland
•  CD Småländsk bygdehistoria.
•  CD KGF databas 1944.
•  CD Bilder från 50-60-talen.
•  CD Bäckebo Familjer och boplatser.
•  DISGEN 7-tillämpningar.
http://www.torget.se/users/d/DISsmal

DIS-SYD
•  Delansvariga för DIS' teknikutställning (Se DIS).
•  Demografisk Databas Södra Sverige (DDSS) on

line (http://ddss.nu).
•  Multimediapresentation: Skånska trumpetare.
http://www.dis.syd.m.se

Östgöta Genealogiska Förening
•  Ett stort antal databaser över olika socknar eller

härader, främst i Östergötland.
•  Soldatregister Östergötland och Sverige.
http://welcome.to/ogf
Archeion
•  Holger 6.
•  CD Svenska smedsläkter.
http://holger.aland.net

Vadstena forskarservice/CD för släktforskare
Svenska CD:
•  Kisa sn, födda/vigda/döda 1600-1799.
•  Vifolka hd, vigda.
•  Otterstad sn, födda 1750-1811, döda 1792-1860.
•  Harbo sn, jordebok 1541- ca1750.
•  Boxholms församlingsböcker 1920.
•  Örkelljunga sn födda/vigda/döda.
•  Värmländska släkter.
•  m fl
Amerikanska CD:
•  Passenger and Immigration Lists Index 1500s-

1900s.
•  Social Death Index US 1937-1998.
•  Military Records: US Soldiers 1784-1811.
•  m fl
http://www.algonet.se/~hamster/lista.htm .

Kulturarv Östergötland
•  Kartdatabas.
•  Bilddatabas.
•  Befolkningsdatabaser.

http://www.tema.liu.se/kultarv

Centrum för lokalhistoria
•  Projekt Bild - Linköping - bilddatabas.
http://www.tema.liu.se/cfl

Genline
•  Kyrkböcker On Line - scannade kyrkobokssidor

på Internet.
http://www.genline.se

Fricorps
•  Släktforskarprogrammet History.
http://www.fricorps.com

Peter Cassel-sällskapet
•  Databas Återinvandringen till Östergötland, ca

2.700 p (ca hälften återstår, bl.a. Norrköping).

Gensoft
•  Släktforskarprogrammet Reunion för  MAC.
http://www.gensoft.se
LA i Vadstena
•  Bouppteckningsregister för upptagningsområdet.
•  Personregister över diverse litterära verk.
http://www.ra.se/vala
Britta & Stellan HB
•  Släktforskarprogrammet WinFamily.
http://www.algonet.se/~spendrup/index.html
http://www.winfamily.com
SVAR
•  CD Paleografi.
•  CD NAD.
•  CD Svenska Ortnamn.
•  CD Att söka sina rötter.
•  CD Bilden av det agrara Sverige.
•  CD Vadstena 1834.
•  CD Födda-Vigda-Döda i Ådalen.
http://www.svar.ra.se
Tjust Släktforskarförening

•  Privat databas (medlemmen Kurt Granholms).

StorStockholms Genealogiska Förening
•  CD Svenska smedsläkter.
http://home.swipnet.se/ssgf
Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs
•  CD Familjeregister Grundsunda.
•  CD Familjeregister Själevad.
•  CD Familjeregister Arnäs.
•  CD Familjeregister Sidensjö.

Kronobergs Genealogiska Förening
•  Databas FVD Kronobergs län, 6-700.000 p (Ac-

cess).
•  CD d:o.
http://www.genealogi.se/kgf.htm

Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening
•  Databas FVD 42 förs. i Jönköpings-bygden.
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http://w1.361.telia.com/~u36110643 (föreningen).
http://w1.361.telia.com/~u36104886 (databasen).
Sällskapet Vallonättlingar
•  Flera privata databaser med vallonsläkter.
http://www.vallon.a.se .
Blekinge SFF
•  Databas Båtsmän i Blekinge, ca 13.700 p.
•  CD Bräkne-Hoby anmärkningsbok 1821-1942.
http://ddss.nu/Bsf

Skånes Genealogiska Förbund
•  Databas Skånes knektregister.
http://www.sgf.m.se

Jesu Kristi Kyrka av de Sista Dagars Heliga
•  Släktforskarprogrammet PAF.
•  Family Search on line.
•  Pedigree Resource File on line.
•  CD Family Search.
•  CD Pedigree Resource File.
•  CD Family History Library Catalogue.
http://www.familysearch.org
DIS Forskarstuga
Ministuga i utställningshallen med:
•  DISBYT on line.
http://www.dis.se/disbyt.htm

Sveriges Släktforskarförbund
•  CD NAD.
•  CD Gula sidorna. Telefonkatalog 2000. Hela lan-

det.
•  CD Svenskt Biografiskt Lexikon.
•  CD Svenska Ortnamn.
•  CD Sveriges Dödbok.
•  CD Söder i våra hjärtan.
http://www.genealogi.se

Sällskapet för Adelsgenealogi
•  Databas med material ur Elgenstierna + privat

forskning

Genealogiska Föreningen

•  Föreningens hemsida on line.

http://www.genealogi.net
Hallands Genealogiska Förening
•  Databas Bouppteckningar Halland -1850 (CD

kommer).
•  Databas Vigslar Halland -1860 (CD kommer).
http://www.halland.genealogi.se
Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum
•  Databas FVD i 180 församlingar i Kalmar län

och grannlänen, 3.050.000 p.
http://www.genealogi.se/plf.htm

Stockholms Stadsarkiv
•  Register till mantalsböcker 1800-1839.
•  CD Söder i våra hjärtan.

•  CD Klara (endast rotemansarkivet) 1878-1926,
ca 193.000 p.

•  CD Gamla Stan kommer (nu endast broschyr).
http://www.ssa.stockholm.se
DIS-Norge
•  Databas Emigranter Norge.
http://www.disnorge.no
Riksarkivet
•  Databas NAD, kommer på hemsidan. (CD'n med

NAD såldes av andra).
•  Databas "Konselj", dvs regeringsärenden 1840-

1920, kommer på hemsidan.
•  CD Landskapshandlingar 1520-1630.
•  CD De svenska medeltidsbreven.
http://www.ra.se

Utvandrarnas hus
•  Databas Emigrantregister, ca 926.000 p.
•  Databas Svensk-Amerikanska kyrkoarkiv, ca

2000 filmer.
•  Databas Svensk-Amerikanska kyrkors medlem-

mar, ca 500.000 p.
•  Databas Dödsannonnser i Svensk-Amerikanska

tidningar.
•  Databas Svensk-Amerikanska loger (ej Vasaor-

den).
•  Databas "Liljengrenska registret", dvs vad som

finns skrivet om olika personer.
De 4 första kommer på CD.
http://www.genealogi.se/emigrant.htm#SVEM

SOFI - Språk och folkminnesinstitutet
•  Hemsidan on line

http://www.dal.lu.se/sofi/sofi.htm

Demografiska databasen vid Umeå universitet
•  Indiko - kyrkböcker på nätet on line. Sundsvalls-,

Skellefteå- och Linköpingsregionerna samt 6 st
enstaka socknar.

http://www2.ddb.umu.se/windiko/indikohuvudsida.htm .

Midälva Genealogiska Förening
•  CD Familjeregister för Medelpad.
•  CD Ättlingar till Johannes Rudbeckius.
•  CD Indalssläkter, utgåva 2.
http://www.genealogi.se/medelpad
Lantmäteriet
•  Arkivkartor på PC, även on line
•  CD Historiska stadskartor.
•  CD Terrängkartan (tidigare Gröna kartan) och

Generalstabskartan.
http://www.lantmateriet.com

På lördagkvällen anordnades en delikat Stämmo-
middag på Garden Kongress & Konferens Center
med efterföljande underhållning, som bl.a. bestod av
skönsång av 5 unga "Män" samt framförandet av en
scen ur spelet om Linköpings blodbad. Victor Örn-
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bergs hederspris delades ut till Mari-Anne Olsson,
Huddinge. Sveriges Släktforskarförbunds heders-
diplom för långvariga och förtjänstfulla insatser till
släktforskarrörelsens fromma delades ut för första
gången. Mottagare blev Guno Haskå från Lund,
Viktor Magnusson från Sundsvall och Kaj-Gunnar
Nilsson från Jönköping.

Västgöta GF's ordförande, Erik Carlsson, tog däref-
ter emot budkavlen för Släktforskardagar år 2001,
som anordnas i Borås den 24-26 augusti av Västgöta
Genealogiska Förening, Borås och Marks Härads
Släktforskarföreningar samt Kinds och Ulricehamns-
bygdens Forskarklubbar.

Middagen avslutades till allas förtjusning med ett
inomhus-fyrverkeri som fick många att huka sig vid
middagsborden.

Efter middagen vidtog sedvanligt eftersnack i an-
slutning till baren.

Värdföreningarna, föreningarna DIS och ÖGF skall
ha beröm för mycket väl fungerande arrangemang,
kanske de bästa hittills, trots det rekordstora antalet
utställare och den stora publiktillströmningen.

Vi ser nu fram emot Släktforskardagarna år 2001 i
Borås samt år 2002 i Borlänge.

Lennart Lindqvist

Nybliven mormor såg barnbarnet första
gången via Internet

Reunion-faddern och f.d. styrelseledamoten Gunilla
Hermander från Hudiksvall åkte till Släktforskarda-
garna i Linköping med DIS-MITT's bussresa. Fast
det var litet nervöst i början, dottern åkte in på BB
strax innan bussen skulle gå. Samma kväll som
Gunilla anlände till Linköping, föddes en välskapt
dotterdotter i Hudiksvall.

Morgonen därpå när kunde forskarkamraterna i
DIS-MITT's monter visa flickebarnet via Internet för
den nyblivna mormodern. På glädjen och stoltheten

kan ingen ta miste när hon beundrar sitt nya barnbarn
(bilden). Visst är väl Internet fantastiskt?

Gunilla, som är Reunion-fadder, sköter för övrigt
en frågespalt på Gensoft's hemsida, som har adressen:
http://www.gensoft.se

Reunion-spalten

Hej alla Reunion användare!

Jag heter Kerstin Farm, bor i Sundsvall och har
släktforskat i 3,5 år. Här kommer mitt första bidrag
som Reunion-fadder.

Jag har använt Reunion själv i 3 år, började med
Reunion 5. I år har ju Reunion 7 kommit och jag har

installerat det nu. Om man
tittar på listan över vad som
har förbättrats ser man flera
saker som underlättar arbetet
i Reunion.

Man kan i nya versionen
ha två familjefiler öppna
samtidigt. Ett bra sätt om
man bara vill ha in viss
information från en annan
forskares anor.

En annan bra funktion är att man kan lägga
personer som snabbknappar ovanför det familjekort
som man har öppet för tillfället. Jag brukar nämligen
börja på en gren men eftersom timmarna framskrider
har jag klickat fram och tillbaka så att jag glömt vad
det var jag egentligen höll på med. Då är det bra att
kunna klicka på den personen som jag lagt upp som
snabbknapp.

Manualen kan man nu läsa utan att ha ett Internet-
program igång. Super Chart är borta och ritprogram-
met ligger i Reunion direkt. Solfjäderantavlor kan nu
ritas. Det är också lättare att lägga in bilder på de
uppritade an- och ättlingstavlorna. Det ser väldigt
snyggt ut. Snyggast blir det naturligtvis i färg. Bilder
kan dessutom få olika ramar. Bilder i familjekortet
kan ändra storlek på plats.

Ja, det finns en hel del till som har förbättrats.
Micael Korndahl på Gensoft har lagt upp en maillista
för nordiska Reunion användare. Jag rekommenderar
en anslutning där http://www.gensoft.se  är Gensofts
hemsida. Om man är duktig på engelska kan man all-
tid titta till LeisterPros hemsida http://www.
leisterPro.com . Där finns också mängder av infor-
mation och en maillista som man kan ansluta sig till.

Jag har själv en hemsida gjord i Reunion 6 Jag har
inte hunnit uppdatera den i den nya versionen. Men
där får man se hur en Reunion-sida kan se ut.

Kerstin Farm
e-mail: kerstin.farm@telia.com
hemsida: http:/w1.telia.com/~u60603256/Antavla/
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Släktforska i Finland - är det möjligt?

Att släktforska i Finland skiljer sig obetydligt från
hur man gör i Sverige. Finland var fram till 1809 en
del av Sverige och under den tiden lades grunden för
folkbokföringen, domstolsväsendet, skolväsendet
mm.

Följande saker är att märka angående släktforsk-
ning i Finland:

•  kyrkbokföringen i Sverige och Finland är iden-
tiska ända in på 1900-talet

•  samtliga kyrkböckerna är skrivna på svenska
ända fram till ca 1860-1880

•  det finländska arkivväsendet är identiskt med
det svenska arkivväsendet

•  i Finland läser man mikrofilm och mikrokort på
samma sätt som i Sverige

•  på grund av bl.a. krig är luckorna i det fin-
ländska arkivmaterialet betydligt större än i motsva-
rande material för Sverige

•  det går utmärkt att i Sverige bedriva forskning i
det mest centrala, mikrofilmade finländska arkivma-
terialet.

Möjligheter att hitta förfäder långt tillbaka i tiden
styrs i Finland till en större grad än i Sverige av vari-
från i landet personerna härstammar. De östra och
sydöstra delarna av landet har flera gånger härjats av
krig i vilka kyrkor och prästgårdar förstörts och
kyrkböcker försvunnit. Under stora ofreden, som i
Sverige oftast kallas det stora nordiska kriget, flydde
präster och övriga ståndspersoner till Sverige och
landet låg öde i långa tider. Större delen av kyrk-
böckerna börjar under den relativt stabila tiden efter
stora ofreden, dvs. på 1730-40-talet.

Ganska lätta att spåra är de studenter som på 1600-
och 1700-talen från Sverige sökte sig till Åbo för att
studera eller de studenter som kom till universitetet i
Uppsala och som sedan blev kvar som präster i Sve-
rige. Betydligt svårare är att spåra ursprunget för de
båtsmän som på 1600-talet från den finländska kusten
förflyttades till Karlskrona. Samma gäller de soldater
som under fälttåg stannade kvar, slog sig ned och bil-
dade familj, antingen i Finland eller i Sverige.

En enkel tumregel är, att ju högre upp på den soci-
ala rangskalan en person är, desto enklare är det att
spåra personens ursprung, förfäder och ättlingar.

Ett särskilt kapitel utgör skogsfinnarna (även kalla-
de svedjefinnar), som i slutet av 1500- och i början av
1600-talet från Savolax sökte sig till ödemarkerna i
mellersta Sverige och Norge eller till Norrlands öde-
marker. Det går ibland att med ledning av släktnam-
nen hänföra dem till en viss trakt i Finland, men i
brist på källor går det sällan att koppla ihop dem på
individnivå med personer som i Finland burit samma
släktnamn. Torsby Finnkulturcentrum har arkivmate-
rial om skogsfinnar, böcker till salu, utställningar

mm. På sändlistan Finnsam diskuterar personer inom
nätverket Finnsam skogsfinnarnas kultur.

Huvudsaken är att släktforskaren ej stannar i sina
vedermödor vid den nuvarande riksgränsen. Det går
bra att bedriva forskning över gränsen.

Sök levande finländare
Sedan mitten av 1960-talet är alla finländare regist-

rerade i Befolkningsregistercentralens databas. I den
finns även alla finländska medborgare bosatta utom-
lands, i Finland permanent bosatta utlänningar, flyk-
tingar som vistas i Finland m.fl. Databasen upptar
samtliga personer, med andra ord även de som är re-
gistrerade i de evangelisk-lutherska och ortodoxa för-
samlingarna. Uppgifter om dessa ges dock av pas-
torsexpeditionerna.

Befolkningsregistercentralen har ett avgiftsbelagt
telefonnummer, varifrån det går att få reda på en per-
sons adress. Telefonnumret är 0-6000-1001 och kos-
tar 11,90 mk/minut + lokalsamtalsavgift. Servicen
fungerar dygnet runt, men det går att ringa till detta
nummer endast från Finland.

Sökning i de finska s.k. historieböckerna
(med hjälp av HisKi-projektet)

Detta kan numera göras på Internet, på adressen
http://www.genealogia.fi/hiski?se .

Historieböckernas uppgifter är inmatade i en data-
bas och normerade i sådant format, att sökning är
möjlig. Databasen är uttryckligen avsedd för sökning,
ej för att ersätta de ursprungliga historieböckerna el-
ler deras kopior (de s.k. svarta böckerna). Det kan
finnas felaktigheter i uppgifterna och de bör alltid
kontrolleras i de ursprungliga källorna.

Det är skäl att observera, att databasen ej innehåller
uppgifter yngre än 100 år, utan största delen av upp-
gifterna är från tiden före 1850-60. Noggrannare
uppgifter om databasens innehåll fås med hjälp av
statistikfunktionen.

Förteckningen över församlingar
Först väljs i vilken församling sökning skall ske.

Om du känner till den rätta församlingen lönar det sig
att begränsa sökningen endast till denna församling.
Sökning i flera församlingar tar lång tid och ger ofta
som resultat sådant som ej är av intresse. Om sökning
sker i flera församlingar samtidigt, är det skäl att ge
möjligast noggranna sökvillkor, så att sökningens re-
sultat blir så litet som möjligt.

Sökning
För sökningen är texten i historieböckerna norme-

rad till nutida skrivform. T.ex. är namnformerna
Henr., Henric och Hinric normerade till Henrik. De
normerade namnformerna används endast vid sök-
ningen och sökningens resultat visar alltid den ur-
sprungliga formen.
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Det bästa resultatet fås genom att använda den nu-
tida skrivformen, även om sökning kan ske på alla
former som används i historieböckerna. Således skall
namnformerna Henric, Henrik, Hinric, Hinr., Heikki
osv. ge samma resultat på sökningen.

Normeringen tar ej hänsyn till i vilken form släkt-
forskaren skall använda namnen i sin egen forskning.
Därför visas namnen i sökresultatet i den form de har
i de renskrivna historieböckerna.

Observera, att normeringen ej är helt slutförd, var-
för det kan hända att alla alternativ ej hittas vid sök-
ningen. För att uppnå ett bättre sökresultat är det skäl
att läsa instruktionerna om hur söktexterna skall skri-
vas före sökningen utförs.

Sökblankett
Sökning görs på en blankett som fylls i med webb-

läsaren. Sökvillkoren skickas till serverdatorn, som
returnerar sökresultatet i form av en tabell. Då
sökvillkoren är ifyllda på blanketten, startas sökning-
en genom att klicka på Sök-tangenten.

Bekanta dig även med de noggrannare instruktio-
nerna för förteckningarna över döpta, vigda,
begravda och flyttade.

Exempel på sökning
Kända uppgifter: Vi känner till att Matts Johans-

son är född ca 1720 i Teisko.
Sökning: Vi väljer till att börja med Teisko för-

samling och längden över döpta. Lämpliga sökvillkor
i detta fall är Matts i fältet för barnets namn och Jo-
han i fältet för faderns förnamn. Födelseåret begrän-
sas till intervallet 1710-1730. Med dessa sökvillkor
hittas fyra Matts Johansson i Teisko församling. Ut-
gående från sökresultatet är det enkelt att bestämma
vem som är den rätta Matts Johansson.

Kända uppgifter: Anna Mankonen finns i kommu-
nionboken, men hon finns varken i den aktuella för-
samlingens eller omgivande församlingars dopläng-
der.

Sökning: I fall av den här typen är sökning på dator
effektiv. Vi väljer samtliga församlingar och söker i
doplängderna. Som sökvillkor skriver vi Anna i fältet
för barnets namn och Manko i fältet för faderns
släktnamn. Sökprogrammet söker automatiskt efter
alla namn som börjar på Manko, och vi hittar alla
namn Mankonen, Mankoin osv. Om alla uppgifter
vore färdigt normerade, kunde vi söka direkt på det
aktuella namnet. Tills vidare lönar det sig dock att
skriva början på namnet (i allmänhet ca fem bokstä-
ver beroende på namnet).

Vi kunde ha begränsat sökningen ytterligare genom
att uppskatta Anna Mankonens födelsetid och sedan
välja ett lämpligt intervall på båda sidorna av detta. I
vårt fall är det dock inte nödvändigt, för sökningen
hittar endast två Anna Mankonen, båda födda i Sumi-
ainen. Dessa råkade vara födda samma år, och vet vi

inte något annat om den sökta, är vi kanske tvungna
att fortsätta vårt letande i kommunionböckerna för
Sumiainen.

På samma sätt kan vi leta personer i de andra för-
teckningarna. I synnerhet längderna över vigda och
flyttade kan vara till hjälp i sökandet efter sådana
personer, som flyttat utan att det finns noggrannare
anteckningar i kommunionboken.

Testning
Sökprogrammet är fortfarande under testning och

alla uppgifter om fel liksom kommentarer om dess
användning m.m. är välkomna.

Källa: HisKi-projektets hemsida, som har adressen:
http://www.genealogia.fi/historia/indexr.htm

Föreningen investerar
Föreningen har inköpt en digital-kamera att använ-

das till reportagebilder för hemsida och medlemsblad.
Kameran, som kostade under 5000 kr, har redan
använts vid Släktforskardagarna i Linköping. Resul-
tatet kan ses på hemsidan och vissa bilder används
även i detta nummer av medlemsbladet.

Nya i förbundsstyrelsen
Vid årets förbundsstämma valdes Ted Rosvall,

Falköping, till ny förbundsordförande efter avgående
Krister L:son Lagersvärd, Täby. Valberedningens
kandidat Jon Pallin, Borlänge, besegrades med knapp
majoritet (67-62) av GF's kandidat. Ny i
förbundsstyrelsen är också Sam Blixt, Oskarshamn,
som ersätter Carl-Olof Sahlin, Täby.

Svenska smedsläkter.
Denna CD har en trevlig presentation med en enkel

och klar text. Det går snabbt att sätta sig in i skivans
uppläggning eftersom den är enkel och inte har några
onödiga finesser. Skivan har ingen sökfunktion och
en alldeles för lång startsida. Tyvärr så fungerar inte
alla länkar på sidorna, vilket gör att man får gå
tillbaka till startsidan hela tiden. I inledningen får
man en klar bild över varför skivan har skapats och
på vilket sätt.

För personer med "försvunna smeder" kan den sä-
kert ge många goda nya uppslag. Man skall dock
komma ihåg att detta är en andrahands-källa vilket
man även påpekar i inledningen. Skivan känns som
ett försök till något, som med tiden kan bli en mycket
bra hjälp för släktforskare och andra med specialin-
tresse för smeder. Men i det utförande som den har
idag kan jag endast ge den 3 DIS-MITT loggor av 5
möjliga.

Anna Svahn
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En medlem presenterar sig

Hej!

Jag heter Anna Svahn och är ny i DIS-MITT's
styrelse. Mitt intresse för släktforskning började
redan när jag var liten och brukade "intervjua"
mina mor- och farföräldrar. Men eftersom jag inte

visste hur man skulle göra
sedan, så blev det inte så
mycket mera.

1996 födde jag tvillingar
och det blev aktuellt med
släkten igen, farmor hade ju
också fött tvillingar, likaså
hennes mormor. Av en
slump såg jag i Sundsvalls-
Guiden att Bernth Lindfors

(som jag känner sedan många år tillbaka) skulle
hålla ett föredrag på kulturmagasinet om "datorn i
släktforskningen". Jag drog med en väninna och
lyssnade hänfört till vad Bernth och Robert Ham-
marstedt hade att berätta. Sedan var jag fast.

Jag har nu jagat släktingar och släktingars släk-
tingar för uppgifter. Letat i böcker och tidningar,
mormors klippböcker och på Internet med mera.
Källkritiken har kanske inte hela tiden varit på topp
vilket gör att det säkert finns en massa onödiga fel.
Nu har jag börjat leta i arkiven och förhoppnings-
vis ska det bli säkrare uppgifter.

Nå, så var har jag nu då mina anor? (Farfar)
Svahn: Västerbotten, Norsjö, Malå, Lycksele med
omnejd. (Farmor) Forssell: "obruten mark" men
förmodligen västra Västerbotten. Klöverfors har
jag hört något om. (Mormor och Morfar)
Strandberg/Wikman: Storkågeträsk, Jörn med
andra ord Västerbottens inland. Jag skriver ihop
dessa eftersom de (host, host) är släkt med
varandra. Dock "på mycket långt håll" som man
brukar säga, fast i detta fall är det inte så långt håll.

När man så fått intresset i blodet måste man ju
även titta på sin sambos släkt. Där har jag nästan
precis börjat, men så här ser det ut hittills. Stefan
Johanssons anor: (Farfar) Johansson: Norrbotten,
Kalix. (Farmor) Blank/Höglund: Hälsingland,
Ilsbo. (Morfar) Näsberg: Hälsingland? (Mormor)
Åström/Sylvesterson: Västernorrland, Alnö för att
sedan hamna i Norge via Själevad.

Har du tillgång till Internet så finns nästan hela
mitt material på www.minwebsida.nu . Skulle du
inte ha tillgång till Internet men vill veta mera så
kontakta mig gärna på 060-539200.

Anna Svahn

Hemsidor
Ytterligare några hemsidor (nya eller ändrade):

Anna Svahn: http://www.minwebsida.nu
Bodil Westberg: http://w1.672.telia.com/~u67202074
DIS-Aros: http://host.bip.net/dis-aros
Genealogiska Föreningen: http://www.genealogi.net
Gästriklands Genealogiska Förening:
 http://w1.261.telia.com/~u26106410
Ingrid Björkudd:
 http://w1.901.telia.com/~u90102736
Medelpadsrötter (Midälva Genealogiska Förening):
 http:://www.genealogi.se/medelpad
Nordanstigs Bygd och Släktband:
 http://www.gamlakartor.nu/nbs/index.htm

För övrigt se artiklarna i detta nr.

E-post
Ytterligare några e-post-adresser (nya eller ändrade) till
DIS-MITT-medlemmar:

Bergqvist Annette, Hallen:
 a.bergqvist@zeta.telenordia.se
Bergvik Lage, Hassela:
 lage.b.bergvik@nordanstig.mail.telia.com
Björkudd Ingrid, Umeå: ingrid@umea.mail.telia.com
Blomgren Birgitta; Torsåker: laric@telia.com
Desén Jörgen, Bollstabruk: forsed@telia.com
Ek Roland, Älandsbro: rf.ek@telia.com
Engberg Tony, Bollnäs: tony.engberg@home.se
Fahlander Olov, Linköping: olofa@itn.liu.se
Heinonen Per, Sundsvall: per.heinonen@sundsvall.nu
Hörnell Eva, Överhörnäs: nin@harnosand.se
Mattsson Per, Gävle:
 per.mattsson@gavle.mail.telia.com
Näslund Lennart, Örnsköldsvik:
 lennart.naslund@dis.se
Salomonsson Torbjörn, Svenstavik:
 torbjorn.salomonsson@telia.com
Svahn Anna, Njurunda: anna.svahn@telia.com
Svanberg Erik, Strömsund: E_svanberg@hotmail.com
Svensson Elenor, Sandarne: ellis@extra.netlink.se
Söderin Gertrud, Ljusdal: soderin@zeta.telenordia.se
Wiman Åke, Hudiksvall: wiman.via@swipnet.se
Ångström Karl-Ingvar, Härnösand:
 karl-ingvar.angstrom@telia.com

Du medlem, som har egen hemsida eller e-post-adress
som ej redan har publicerats i medlemsbladet, meddela
din(a) adress(er) till redaktören så kommer du med nästa
gång (även ändringar).

För att komma med e-post-adress eller länk på Före-
ningen DIS’ hemsida krävs att du själv anmäler din
hemsida resp e-post-adress t ex via deras hemsida.

Detta gäller även Föreningen DIS-MITT’s hemsida liksom
Släktforskarförbundets hemsida "Rötter". Är du med på
dessa tre kan du räkna med att bli sedd.
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Teknikspalten

Utskrift av antavlor i större format än A4

Alla har vi väl drömt om att kunna göra större ut-
skrifter än A4 när det gäller antavlor och stamtavlor.
DISGEN, som är ett fullfjädrat Windows-program,
kan göra utskrifter till alla skrivare som finns
konfigurerade i den lokala datorn eller via nätverk.
Beroende på vilken skrivare och pappersformat som
är angivet, anpassar sig Disgen-utskrifterna till rätt
format. Problemet för de flesta av oss är att det går
inte att skriva ut A3, A2, A1 eller A0 på en vanlig
skrivare. Hur göra då?

Vanliga kopieringsbyråer och vissa tryckerier har
stora skrivare, så kallade plottrar, som mest används
till ritningar och stora bilder. Dessa har möjligheter
att skriva ut även andra typer av utskrifter, t.ex. från
DISGEN, om det finns drivrutiner för plottern för
Windows. Problemet blir då: ”Hur skriver man ut
från sin egen dator hemma till plottern som står hos
Arkitektkopia?”

Adobe har som ni nog vet utvecklat en serie pro-
gram för att göra saker enklare för oss. Tyvärr kostar
programmen en del, men det finns även
”gratisprogram”. Programmet Adobe Acrobat som
”gör” pdf-filer är inte gratis. Det kostar ca 2000 kr
och kan vara någonting för en förening att inhandla
om många medlemmar har önskemål om detta eller
om man själv tycker att det är värt pengarna.

När man installerar programmet Adobe Acrobat,
läggs två nya skrivare upp på datorn. De heter
Acrobat Distiller och Acrobat PDFWriter. Man kan
sedan välja dessa som skrivare från t ex Disgen under
”Arkiv-Skrivarinställning”. När man valt t. ex. Acro-
bat PDFWriter, går man in under ”Egenskaper” och
väljer antingen färdiga format (A3, A2 osv) eller ett
eget format. A4 är 297x210 mm och A-storlekarna
uppåt är multiplar av detta mått. A3 = 297x420, A2 =
420x594, A1 = 594x840 och A0 = 840x1188 mm.
Kontrollera sedan vid utskrift med ”Förhandsgrans-
ka”. Där ser man hur utskriften kommer att bli. Stor-
lek A1 blir imponerande stor. När man sedan gör ut-
skriften får man ange vad den sparade filen skall
heta. Den får automatiskt ändelsen pdf.

Ett gratisprogram som många har installerat är
Adobes Acrobat Reader som läser filer av typen
*.pdf. Härifrån kan man läsa och skriva ut pdf-
dokument. De flesta kopieringsbyråer har möjligheter
att göra detta. Filformatet fungerar både för PC och
MAC.

Jag gjorde en utskrift av en antavla i formatet A1
med färg i boxarna som DISGEN tillåter. Filen blev
14 kB i storlek. Det får plats 100 st sådana på en dis-
kett.

Innan du köper programmet: Kontrollera med en

kopieringsbyrå eller motsvarande vad det kostar att
göra en färgutskrift resp svartvit utskrift. Priset kan
variera en del.

Tips: Har du ett snyggt dokument som du vill
publicera på hemsidan, skapa pdf-fil och länka den.
Dokumentet kommer att se ut som originalet!

Lycka till!

Robban

Redaktionsgrupp bildad

Vid ett möte den 8 maj bildades en redaktionsgrupp
för DIS-MITT-Nytt, bestående av Anna Svahn, Britt-
Mari Wiberg, Lasse Frej och Lennart Lindqvist (re-
daktör och ordförande i gruppen). Lasse har senare
meddelat att han tyvärr inte har möjlighet att medver-
ka.

Gruppen, vars syfte är att på sikt skapa ett bättre
medlemsblad, har diskuterat en del runt utförande
och innehåll. Detta nummer utförs bl.a vikt och häftat
i ryggen. Förhoppningsvis kommer också innehållet
på sikt att förbättras. Här har du som enskild medlem
en viktig roll. Ju fler bidrag från medlemmarna, desto
bättre medlemsblad kan vi åstadkomma.

Om du har något bidrag till medlemsbladet, kon-
takta då någon av oss i redaktionsgruppen:

Anna Svahn, Njurunda, tel 060-53 92 00, e-post:
anna.svahn@telia.com

Britt-Mari Wiberg, Timrå, tel 060-57 70 97, e-post:
britt.mari.wiberg@swipnet.se

Lennart Lindqvist, Alnö, tel 060-55 83 39, e-post:
lennart.lindqvist@alfa.telenordia.se

Kuni

Har länge sökt mina "försvunna" släktingar och har
fått följande tips: "Sök i personregistret för Medelpad
- Sundsvall området. Torde vara begravda i en
skogsby utanför Sundsvall. Någon av dem arbetade
med skogsavverkning och flottning."

Personerna jag söker är: modern Maria Josefina Kuni
född 1845-05-05 i Korsholm (Vasa). Hon flyttade till
Hudiksvall(?) år 1867. I Sverige föddes 3 barn:

1) Emma Maria född 1870-04-13

2) Erik Edvard född 1872-08-01

3) Anna Karolina född 1877-06-28

Har funnit dem födda i Sverige men ej vart dom for
eller när. En son till Karl Edvard, f 1866-08-26 i
Korsholm, tog namnet Juslin och blev kvar i Vasa el-
ler kom hit? Det är min farmorsfar.

Gunilla Nygård, Närpes, Finland
gunilla-nygard@new-roots.inet.fi
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Höstens program

Med start någon lördag i höst kommer en Kurs i
DISGEN7 att anordnas i Brunflo med Sven
Schylberg som ledare. Om du är intresserad, kontakta
Sven Schylberg, tel 063-207 01.

Lördag den 7 oktober kl 10-15 i Sambiblioteket, Här-
nösand, deltar föreningen som utställare vid Härnö-
sands Släktforskare's 10-årsjubileum. Det blir vis-
ning av DG8 samt Indiko on line med alla
regionerna. Utställningarna invigs av Sveriges
Släktforskarförbunds nye ordförande Ted Rosvall.
Föredrag under jubiléet: Norrländsk Släktforskning
(Thord Bylund), Johannes Bureus ångermanländska
resa (Margareta Grafström) samt Digitalisering av
kartor (Karl-Ingvar Ångström).

Tisdag den 10 oktober kl 19.00 i Timrå bibliotek an-
ordnar föreningen i samarrangemang med Midälva
Genealogiska Förening en Gaggträff om data med
visning av DG8, samt Indiko on line med alla regio-
nerna.

Under IT-vecka 42, onsdag den 18 oktober kl 15-19 i
Alnö bibliotek visar Annika Lindqvist,
släktforskning, DG8 samt Indiko on line med alla
regionerna.

Lördag den 21 oktober kl 11.00 har vi vårt Med-
lemsmöte i Örnsköldsvik (se sidan 1).

Tisdag den 7 november kl 19.00 i Församlingshem-
met, Stöde, anordnar föreningen i samarrangemang
med Midälva Genealogiska Förening och Stöde hem-
bygdsförening en Gaggträff i Stöde med bl.a.
anbyte, visning av DG8 samt Indiko on line med alla
regionerna.

Medelpadsrötter har fötts

MGF's hemsida bytte den 2 maj i år skepnad till
MEDELPADSRÖTTER och återfinns nu på adressen
http://www.genealogi.se/medelpad, d.v.s. som en
underavdelning till Sveriges Släktforskarförbunds
hemsida RÖTTER, men fortfarande med Annika
Lindqvist som Webmaster.

Sidan har fått en mer RÖTTER-lik layout och har
numera Medelpad som utgångspunkt, medan före-
ningsangelägenheterna kan hittas som underavdel-
ningar. Informationen om Medelpad och forskning i
och om Medelpad har blivit mer omfattande och
kommer successivt att kompletteras för att ge forskar-
na en ökad service.

Föreningens CD-bibliotek växer

DIS-MITT bevakar utgivningen av olika register,
m.m. på CD och har redan samlat på sig följande CD:

Arnäs 1668-1750
Bjärka-säby
Familjeregister för Medelpad 1535-1800
FamilySearch Family History Library Catalogue
Fört. över Kjell-Åke Lundströms mtrl (Roten-skivan)
Genealogical Research Directory 1990-1996
Grundsunda 1600-1930
Indals socken - Släkt och bygd 1535-1900
Indelningsverket Västerbotten 1695
NVT- Dödsannonsregister
Sidensjö 1689-1780
Själevad 1785-1820
Skorped 1776-1930
Smedskivan
Svenska Ortnamn
Sveriges dödbok 1950-1999
Söder i våra hjärtan (Söder-skivan)
Trehörningsjö 1864-1930
Västerbottens mantalslängder 1654-1695
Västerbottens regemente 1667-1762
Ådals-skivan
Ättlingar till biskop Johannes Rudbeckius 1620-1900

Skivorna kommer efterhand att recenseras och i detta
nummer handlar det om Smedskivan samt Sveriges
dödbok 1950-1999.
Skivorna kommer också att medföras vid föreningens
träffar, där tillfälle ges till att pröva på sökningar i re-
gistren.

Sveriges dödbok 1950-1999

Nu har man uppgraderat den tidigare versionen av
dödboken genom att tillföra det som hunnit hända
fram t o m 1999. Dessutom har man gått bakåt så att
den omfattar från 1950 mot för som tidigare 1968.

Sökfunktionen har utökats så det finns fler fält, t.ex.
kan man söka på de första 5 tecknen i adressen hos
den avlidne. Det har dykt upp mer uppgifter på ski-
van, nu finns födelseort och civilstånd med i större
omfattning.

Skivan är lika proffsigt utförd som sin tidigare ver-
sion och utgör en fantastisk möjlighet för alla släkt-
forskare. Den är mycket enkel att använda och kräver
inte mycket av din PC's kapacitet om du kör skivan
från CD läsaren.

Skivan får högsta betyg av mig, 5 DIS-MITT-
loggor av 5 möjliga.

Anna Svahn
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTET 2001
Du inbjuds härmed till DIS-MITT’s årsmöte

Lördagen den 24 februari kl 11.00
i Mitthögskolans lokaler i

Campus Sundsvall, Åkroken
Kornboden, Holmgatan 10, Sundsvall(byggnad O på kartan)

Program:

11.00 – Årsmötesförhandlingar
Föredragningslista bifogas denna kallelse

Därefter – Nyheterna i Disgen 8
Robert Hammarstedt, ordförande i DIS-MITT, informerar

Fikapaus

13.00 – Elektroniska lantmäterikartor för släkt- och hembygdsforskning
F.d. lantmätaren Karl-Ingvar Ångström, numera ordföranden i Midälva Genealogiska Förening informerar

Du kan läsa mer om ämnet på sid XX i detta nummer av DIS-MITT-Nytt

Möjlighet att söka på föreningens olika CD-skivor
Mottagning av DISBYT-utdrag (per diskett)
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Vårens program se sista sidan!              Besök föreningens hemsida: http://www.dis-mitt.y.se
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Faddrar
Här följer en lista över distriktets DIS-faddrar ordnade efter programvara och
sedan postnummer. Till dem kan du vända dig om du behöver råd eller hjälp.

PC/Disgen-faddrar
Claes Embäck, Yxbergsvägen 7, 804 25 GÄVLE, tel 026-19 25 00,

e-post: claes.emback@swipnet.se
Gösta Olsson, Sjömyra 2887, 820 60 DELSBO, tel 0653-120 51,

e-post: gosta.olsson@mbox310.swipnet.se
Tony Engberg, Flintvägen 3 A, 821 51 BOLLNÄS, tel 070-350 63 04,

e-post: tony.engberg@home.se
Arne Söderström, Kyrkbyn 198, 825 93 NJUTÅNGER, tel 0650-700 91,

e-post: arnesm@algonet.se
Erik Svanberg, Södra Öhn 9013, 833 94 STRÖMSUND, tel 0670-520 22,

e-post: E_svanberg@hotmail.com
Sven Schylberg, Grytan 2450, 834 98 BRUNFLO, tel 063-207 01,

e-post: slb312r@tninet.se
Arne Bixo, Tunforsgatan 5, 840 12 FRÄNSTA, tel 0691-305 02,

e-post: arne.bixo@mailbox.swipnet.se
Ove Westin, Pl 5130, 860 13 STÖDE, tel 0691-100 35,

e-post: ove.westin@sundsvall.nu
Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel 060-55 83 39,

e-post: an.li@alfa.telenordia.se
Jörgen Desén, Forsed 2109, 873 91 BOLLSTABRUK, tel 0612-243 30,

e-post: forsed@telia.com
Lennart Näslund, Nordanås 1071, 891 92 Ö-VIK, tel 0660-37 21 09,

e-post: lennart.naslund@dis.se
Sigurd Nygren, Måttgränd 80, 906 24 UMEÅ, tel 090-14 09 30,

e-post: sigurd.nygren@ersboda.ac

Mac/Reunion-faddrar
Gunilla Hermander, Vatteng. 10, 824 42 HUDIKSVALL, tel 0650-941 88,

e-post: macnilla@telia.com
Kerstin Farm, Krönvägen 33 B, 856 44 SUNDSVALL, tel 060-67 91 11,

e-post: kerstin.farm@telia.com

PC/Holger-faddrar
Olle Modin, Östansjö 2268, 826 91 SÖDERHAMN, tel 0270-123 16,

e-post: olgumod@algonet.se
Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel 060-55 83 39,

e-post: an.li@alfa.telenordia.se
Tony Jonsson, Tjädervägen 108 B, 871 65 HÄRNÖSAND, tel 070-289 16 95,

e-post: pax.vobiscum@swipnet.se

DIS-MITT-Nytt nr 1 2001
Upplaga 825 ex - Framställd med MS Word 97

DIS-MITT-Nytt sänds till alla våra medlemmar samt till DIS med
regionalföreningar samt släktforskarföreningar, arkiv och
kommunbibliotek i XYZ-länen.

Äldre nummer av DIS-MITT-NYTT kan beställas för 10 kr per nr. Sätt
in beloppet på föreningens postgiro och ange vilket/vilka nummer som
önskas av numren 1-2/93, 1-2/94, 1-2/95, 1-2/96, 1-2/97, 1-2/98, 1-2/99,
1-2/00, resp nr 1/01.

Synpunkter på och bidrag till medlemsbladet mottages tacksamt av
redaktören, dvs Lennart Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel
060-55 83 39,
e-post: lennart.lindqvist@alfa.telenordia.se

Manusstopp för nästa nr är 1 augusti år 2001 !!!

Redaktionsgrupp
Lennart Lindqvist, Redaktör, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ,

tel 060-55 83 39, e-post: lennart.lindqvist@alfa.telenordia.se
Anna Svahn, Kopparvägen 3, 862 40 NJURUNDA, tel 060-53 92 00,

e-post: anna.svahn@telia.com
Britt-Mari Wiberg, Vännavägen 2648, 861 91 TIMRÅ, tel 060-57 70 97,

e-post: britt.mari.wiberg@swipnet.se

Föreningsadresser:
Föreningen DIS-MITT, c/o Lennart Lindqvist (ovan)
  Postgiro 620 19 15-3, Org.nr 889201-9814
DIS-MITT’s hemsida, c/o Annika Lindqvist (ovan)
  Hemsida: http://www.dis-mitt.y.se
DIS-MITT-Nytt, c/o Lennart Lindqvist (ovan)
Föreningen DIS, Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING, Tel 013-14 90

43, Telefax 013-14 90 91, Postgiro: 140 33-5, e-post: dis@dis.se

  

Styrelseledamöter:
Robert Hammarstedt, Ordförande, teknikansvarig, Guldvägen 1, 862 40

NJURUNDA, tel 060-302 28, e-post: robert.hammarstedt@sweco.se
Arne Söderström, Vice ordförande, fadderansvarig, Kyrkbyn 198, 825

93 NJUTÅNGER, tel 0650-700 91, e-post: arnesm@algonet.se
Lennart Lindqvist, Sekreterare, info-ansvarig, Lejdarvägen 13, 865 32

ALNÖ, tel 060-55 83 39, e-post: lennart.lindqvist@alfa.telenordia.se
Göran Karis, Kassör, medlemsregistrator, Granitvägen 6, 853 57

SUNDSVALL, tel 060-61 86 88, e-post: karis@algonet.se
Staffan Bodén, Ledamot, utb.ansv, Stora Björn 63, 825 31 IGGESUND,

tel 0650-56 14 17, e-post: sboden@spray.se
Tommy Forsström, Ledamot, Stenbergsvägen 21, 824 91

HUDIKSVALL, tel 0650-149 25, e-post:
tommy.forsstrom@telia.com

Anna Svahn, Ledamot, Kopparvägen 3, 862 40 NJURUNDA,
tel 060-53 92 00, e-post: anna.svahn@telia.com

Styrelsesuppleanter:
Lars Bruman, Suppleant, Box 158, 833 22 STRÖMSUND,

tel 0670-107 77, e-post: bruman@algonet.se
Erik Svanberg, Suppleant, Södra Öhn 9013, 833 94 STRÖMSUND,

tel 0670-520 22, e-post: E_svanberg@hotmail.com
Gertrud Söderin, Suppleant, Box 58, 827 22 LJUSDAL,

tel 0651-155 87, e-post: soderin@zeta.telenordia.se

Hedersledamot:
Bernth Lindfors, Forellvägen 12, 862 40 NJURUNDA, tel 060-315 24,

e-post: bernth.lindfors@swipnet.se

Webmaster:
Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel 060-55 83 39,

e-post: an.li@alfa.telenordia.se

DISBYT-ombud:
Tomas Sahlin, Västra Långgatan 50, 852 37 SUNDSVALL,

tel 060-15 84 11, e-post: tejm@hem1.passagen.se

Revisorer:
Jan Lilliesköld, Johannedalsvägen 150, 863 36 SUNDSBRUK,

tel 060-53 63 59, e-post: jan.w.lillieskold@telia.se
Kurt Pettersson, Bondevägen 25, 856 53 SUNDSVALL,

tel 060-15 15 02.
Helén Mattsson, Suppleant, Maj 7347, 862 95 NJURUNDA,

tel 060-321 66.

Valberedning:
Reine Björkman, Sammankallande, Ångermanlandsg 10 G, 891 35

ÖRNSKÖLDSVIK, tel/fax 0660-189 41
Birgitta Blomgren, Ledamot, Björkvägen 17, 813 40 TORSÅKER,

tel 0290-401 59, e-post: laric@telia.com
Bernth Lindfors, Ledamot, Forellvägen 12, 862 40 NJURUNDA,

tel 060-315 24, e-post: bernth.lindfors@swipnet.se

DIS-MITT-ombud:
Dellenbygdens SFF: Gösta Olsson, Sjömyra 2887, 820 60 DELSBO, tel

0653-120 51, e-post: gosta.olsson@mbox310.swipnet.se
Hembygds- och SF Nolaskogs: Lennart Näslund, Nordanås 1071, 891

92 Ö-VIK, tel 0660-37 21 09, e-post: lennart.naslund@dis.se
Jämtlands läns SFF: Georg Hansson, Lillfjällvägen 4, 831 71 ÖSTER-

SUND, tel 063-852 12, e-post: g.hansa@mbox300.swipnet.se
Midälva GF: Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel

060-55 83 39, e-post: an.li@alfa.telenordia.se
Nordanstigs Bygd och Släktband: Lage Bergvik, Vändbroväg. 8, 820 78

HASSELA, tel 0652-40000,
lage.b.bergvik@nordanstig.mail.telia.com

Sollefteå SFS: Jörgen Desén, Forsed 2109, 873 91 BOLLSTABRUK,
tel 0612-24330, e-post: forsed@telia.com

Västra Häsinglands FF: Gertrud Söderin, Box 58, 827 22 LJUSDAL,
tel 0651-155 87, e-post: soderin@zeta.telenordia.se

Ådalens SFF: Curt Sundqvist, Box 88, 870 32 ULLÅNGER, tel 0613-
130 00, e-post: h.k.ship@kramfors.mail.telia.com
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Ledaren

Bäste medlem!

Vem kunde tro att vi skulle vara nästan 600
medlemmar i vår förening efter så kort tid?
Utvecklingen går rasande fort. För fem år sedan var
Internet användbart för några få entusiaster. Vi hade
en BBS-dator hemma hos Bernth Lindfors för att
kunna ha lite utbyte mellan varandra. Nu tar vi
Internet som något självklart och blir irriterade om
det inte fungerar. E-post, DISBYT, Rötter och
bankärenden använder jag själv regelbundet. Tänk
vad lätt det är att betala räkningarna!

Ett litet tips: Tänk på att vara källkritisk när du
hämtar släktdata från Internet. Betrakta ”fynd” som
en guide till att själv hitta den riktiga källan! Finns
inte källan angiven, tag kontakt med forskaren i
fråga. Ett e-mail eller varför inte ett telefonsamtal kan
betyda mycket!

Vi har diskuterat om vi skall ha lokala aktiva
grupperingar inom DIS-MITT. Jag tror att vi får ta
upp den frågan på årsmötets övriga frågor om det
finns ett önskemål. Jag vet att medlemmarna i Ö-
viksområdet är intresserade. Sen har det börjat ”röra
på sig” västerut. Man flaggar för en DISGEN-kurs i
Brunflo och eventuellt en sammankomst i Strömsund.

DISGEN 8 börjar närma sig leveransdag.
Programmet är relativt likt DG7 men har förbättrats
på en rad punkter. Jag tänker visa DG8 på årsmötet.
Ni som beställt programmet kommer förmodligen ha
hunnit testa det då.

Välkomna på årsmötet!

Robert

Klara-skivan

Uppföljaren till CD-skivan ”Söder i våra hjärtan”
(Söder-skivan) har nu kommit. Klara-skivan är utgiven av
Stockholms stadsarkiv och innehåller 380.000 poster med
personuppgifter för Klara församling 1878-1926 hämtade
ur Rotemannaarkivet. CD’n innehåller även ett antal
artiklar om rotemannasystemet, registreringsprinciper och
sökbarhet.

Systemkrav: Minst Windows 95, 16 MB RAM, 800x600
pixels på skärmen med 16-bits färg och 72 MB fritt
hårddiskutrymme.
Skivan kan köpas från Sveriges Släktforskarförbund och
kostar 345 kr (295 kr för personliga medlemmar). Enklast
beställer du den via RötterBokhandeln på adressen:
http://genealogi.aland.net/bokhandeln/klara.htm .

Landsarkivets i Härnösand öppettider
Sep-maj: tis kl 8.30-21, övr vard kl 8.30-16.
Juni-aug: Vardagar 8.30-15.
Tel vxl 0611-835 00, fax 0611-835 28. Tel
folkbokföring 0611-835 22, fax 0611-835 35.
E-post: landsarkivet@landsarkivet-harnosand.ra.se
Hemsida: http://www.ra.se/hla

Medelpadsarkivs öppettider
Sep-apr: tis kl 10-19, övr vard kl 10-17.
Maj-aug: tis kl 10-18, övr vard kl 10-16.
Extraöppet kl 11-15 följande lörd: 20/1, 3/2, 17/2,
3/3, 17/3 och 31/3.
Tel forskarexp. 060-19 18 75, fax 060-17 04 01.
E-post: medelpadsarkiv@sundsvall.se
Hemsida: http:// www.sundsvall.se/s-kommun/kultur/
medark/ma/

En liten solskenshistoria

Jag upplever detta som hämtat ur en
veckotidningsnovell. En främmande kvinna i min
ålder skickade ett e-mail till mig och beskrev hur hon
sett min hemsida och undrade över en bild som fanns
där. ”Bilden är på min far” meddelade hon. ”Är vi
släkt”? undrade hon. Bilden i fråga är alltså på min
morfar. Till saken hör att min biologiske morfar
separerade från min mormor innan min mor föddes
1925, och vi har aldrig haft någon kontakt med
honom senare. Att han bildat familj senare har vi ju
misstänkt men inte vetat säkert. På senare år har jag
forskat i denna del av släkten, men aldrig kommit
vidare efter 1925. Naturligtvis har jag sökt morfars
namn på Dödskivan, men det visade sig att han avled
redan 1969 och finns då bara med som ett
personnummer. Jag har pratat med folk omkring mig
och hört mig för om släkten Fröberg från Härnösand.
Det finns många olika Fröbergssläkter har jag lärt
med åren. Allt nog, kvinnan som skickade
meddelande är alltså en moster till mig! Jag
meddelade henne direkt att vi är nära släkt. Hon fick
säkert en chock att pappan hade fått ett barn som
tonåring. Det visade sig att min morfar hade fått fyra
barn, varav tre var söner. Min mor har alltid önskat
sig bröder…. Detta har inträffat nu senaste julen, så
vi får se vad framtiden har i sitt sköte. Visst är det
spännande med släktforskning!

Robert
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Hänt sen sist

Lördagen den 7 oktober deltog föreningen som
utställare vid Härnösands Släktforskare's 10-
årsjubileum i Sambiblioteket, Härnösand. Annika

och Lennart Lindqvist visade DG8, Indiko on line
med alla regionerna, samt informerade om DIS och
DIS-MITT.

Tisdagen den 10 oktober hade föreningen i Timrå
bibliotek, i samarrangemang med Midälva
Genealogiska Förening, en Gaggträff om data.

Annika Lindqvist visade DG8, Indiko on line med
alla regionerna, samt informerade om DIS och DIS-
MITT.

Onsdagen den 18 oktober medverkade föreningen
under IT-vecka 42 i Alnö bibliotek. Annnika
Lindqvist visade släktforskning, DG8, Indiko on line
med alla regionerna, samt informerade om DIS och
DIS-MITT.

Lördagen den 21 oktober hölls Medlemsmöte i
Örnsköldsvik. Se separat notis på sid XX.

Tisdagen den 7 november hade föreningen i
samarrangemang med Midälva Genealogiska
Förening och Stöde Hembygdsförening en Gaggträff
i Stöde. Owe Westin och Annika Lindqvist visade

DG8, Indiko on line med alla regionerna, samt
informerade om DIS och DIS-MITT.

Lördagen den 11 november medverkade föreningen
vid Arkivens dag på Medelpadsarkiv i Sundsvall.
Annika och Lennart Lindqvist visade DG8, DG7,
Holger, Min Släkt, Sveriges dödbok samt Medelpads-

, Indals- och Rudbeckiusskivorna. Tyvärr kunde vi
inte visa Indiko (eller något annat via Internet) hos
oss, eftersom den telefonlinje vi fick inte fungerade.
Däremot kunde vi visa litet Indiko på
Medelpadsarkiv’s PC i forskarsalen.

Onsdagen den 15 november medverkade föreningen
vid en Träff i lokalen Patricia i Hudiksvall. Arne
Söderström och Staffan Bodén visade Disgen 8 och
diverse CD-skivor samt informerade om DIS och
DIS-MITT. Arrangör var Hudiksvallsbygdens
Släktforskarförening.

Söndagen den 26 november medverkade
föreningen vid Skyltsöndagen i Harmångers
bibliotek. Robert Hammarstedt visade Disgen 8 samt
informerade om DIS och DIS-MITT. Arrangör var
Nordanstigs Bygd och Släktband.
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Rapport från medlemsmötet

Höstens Medlemsmöte ägde rum lördagen den 21
oktober i Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs'
fina föreningslokal i Örnsköldsvik. Vi som var där
blev smått avundsjuka på värdföreningen för lokalen,
som innehöll, möteslokal, arkivrum med läsapparater,
kontor, hall med pentry samt WC.

Vår ordförande Robert Hammarstedt visade
nyheterna i Disgen 8. Med utgångspunkt från DIS-
MITT's hemsida surfade Robert sedan på Internet,
bl.a. visades DISBYT och olika föreningars hemsidor
som t.ex. Medelpadsrötter. Robert visade även några
av föreningens CD-skivor. Lennart Lindqvist visade
Indiko on line (med alla regionerna) samt Indals-
skivan. Dessutom informerade Robert om
föreningarna DIS och DIS-MITT. Från styrelsen
deltog dessutom Göran Karis.

Tyvärr glömde vi från DIS-MITT alldeles bort att
ta bilder från träffen. Föreningens digitalkamera
fanns med, men fokuseringen låg helt på det program
som skulle genomföras. Annars hade det funnits
minst en bild till den här notisen. Vi beklagar.

Ett 30 tal intresserade åhörare hade mött upp, vilket
innebar fullsatt. Vi tackar värdföreningen för ett
utmärkt samarbete och att vi fick komma till er och
berätta om vår verksamhet.

Lennart Lindqvist

Nytt i föreningens CD-bibliotek

DIS-MITT bevakar utgivningen av olika register,
m.m. på CD och i nr 2/2000 redovisades de skivor
som då fanns i föreningens ägo. Sedan dess har
följande tillkommit:

Paleografi – studier i handskriftsläsning (se notis i
detta nr).

Rosenbergs Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver
Sverige är beställd.

Klara-skivan är beställd.

Emigrant-skivan (ny utgåva) kommer att beställas då
den kommer ut.

Skivorna kommer efterhand att presenteras i DIS-
MITT-Nytt, och i detta nummer handlar det om
Paleografi-skivan.

Skivorna kommer också att medföras vid föreningens
träffar, där tillfälle ges till att pröva på sökningar i
registren.

Lördag den 31 mars har vi dessutom en särskild träff
för sökning på skivorna. Se sista sidan!

Tyck till om DIS-MITT-Nytt!

Nu har du chansen att påverka innehållet i
föreningens tidning!

Vi är några som funderat över hur vår tidning ser ut
och vad den innehåller. Är medlemmarna nöjda? Blir
Du glad när tidningen dimper ner i brevlådan och får
Du nytta och nöje av den?

Tycker Du att den är bra som den är, eller behöver
tidningen en ansiktslyftning? Hur vill Du i så fall att
den skall se ut och vad skall den innehålla?

Skall det vara mer eller mindre
•  datatips?
•  Disgen-tips?
•  Internet-länkar?
•  adresser till andra forskare?
•  reportage?
•  CD-tips?
eller kanske inga alls? Saknar du något, i så fall vad?
Är utseende, layout och format bra, eller?

Om vi har en tidning som Du är helt nöjd med, skall
den naturligtvis inte förnyas. Har Du förslag på
förändringar skall vi försöka göra så gott vi kan.

Hör av Dig med tips till redaktören:

Lennart Lindqvist
Tel 060-55 83 39 eller e-post:
lennart.lindqvist@alfa.telenordia.se

Redaktionsgruppen

Teknikrutan

blir kort denna gång. En liten uppmaning till er
som ger ut CD-skivor med en massa data: försök
att lämna namnuppgifterna i registerformat typ
Excel, Access eller Works så det blir sökbart.
Även ordbehandlare som Word är sökbart. Det är
inte helt lätt att hitta uppgifter på skivor med
html-format. Detta gäller speciellt Holger med
namnsortering efter förnamn. DISGEN är något
bättre eftersom man kan ”bläddra” i
efternamnsregistret. För att visa släktrelationer är
ju Holger och DG bra, och DG8 blir mycket
bättre än DG7.

Robert
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Nya medlemmar
(sedan föregående nr)

Ahlgren Ingemar,
 Isgrenavägen 2 A, 740 22 BÄLINGE.
Ahlström Arne, tel 063-10 97 19,
 Storgatan 63 A, 3 tr, 831 33 ÖSTERSUND.
Ask Jan-Erik,
 Myrbackavändan 11, 804 27 GÄVLE.
Aspman Lindkvist Gerd, tel 0691-103 78,
 Ökna 2210, 840 13 STÖDE.
Boman Harriet, tel 0622-400 19,
 Pl 4368, 880 30 NÄSÅKER.
Engström Eva,
 Baldersvägen 21 C, 856 40 SUNDSVALL.
Flykt Åsa, tel 060-57 73 29,
 Gudmundsbyvägen 2565, 861 91 TIMRÅ..
Fransson Birgitta,
 Maskinistgatan 3, 117 66 STOCKHOLM.
Hallin Dan,
 Fack 49, 920 75 AMMARNÄS.
Hedin Ingbritt,
 Tängsta 4131, 880 30 NÄSÅKER.
Hemryd Sylvia, tel 018-21 63 49,
 Tingshögsgatan 13, 753 34 UPPSALA.
Jonsson Tony, tel 070-289 16 95,
 Tjädervägen 108 B, 871 65 HÄRNÖSAND.
Landgren Tommy, tel 042-15 21 90,
 Ragnvallagatan 30 C, 256 63 HELSINGBORG.
Larsson Anita, tel 0651-122 07,
 Österås 12, 827 93 LJUSDAL.
Nääs Margit, tel 0620-130 52,
 Trästavägen 18, 881 32 SOLLEFTEÅ.
Rohlin Gunnar, tel 0278-411 56,
 Storgatan 77, 820 10 ARBRÅ.
Stålåker Ella, tel 065-74 40 05,
 Brytte 13, 824 94 HUDIKSVALL.
Sundin Bertil, tel 0652-242 06,
 Klockarvägen 7, 820 77 GNARP.
Svensson Gunilla, tel 0270-604 69,
 Ljungvägen 39, 820 22 SANDARNE.
Winoy James, tel 063-856 99,
 Arågränd 38, 831 71 ÖSTERSUND.
Zetterstrand Hans, tel 08-712 14 14,
 Klövervägen 3, 135 54 TYRESÖ.
Åhlund Bernt, tel 0290-703 20,
 Gropvägen 11, 811 95 JÄRBO.

Var snäll och meddela Ditt telefonnummer om det
saknas vid Ditt namn ovan! Detsamma gäller
också eventuella adressändringar. Ring kassören
Göran Karis, tel 060-61 86 88, eller e-posta (se
styrelsen).

Medlemskap

Medlemskap i föreningen DIS-MITT kräver med-
lemskap i Föreningen DIS. Medlemsavgiften för DIS
är 100 kr och för DIS-MITT 60 kr.

OBS att bägge avgifterna inbetalas på Föreningen
DIS' postgiro 14033-5. Ange namn, adress, post-
adress, tel.nr och ev e-post-adress samt vilken/vilka
föreningar som avgiften avser.

Föreningens DISBYT-ombud

Tomas Sahlin, Sundsvall har, som nämndes i förra
numret, övertagit sysslan som
DISBYT-ombud för DIS-MITT
efter Annika Lindqvist, Alnö.
För dig, som inte vet hur Tomas
ser ut, visar vi här en bild på
honom.

Du skall alltså hädanefter skicka
dina DISBYT-utdrag till
Tomas Sahlin, Västra

Långgatan 50, 852 37 SUNDSVALL, tel 060-15 84
11, e-post: tejm@hem1.passagen.se

Ett svunnet Skönsberg
Föreningen Skönsbergs historia 2000, 320 sid.

Boken berättar historien om ett samhälle, som
växte farm kring de bägge Heffeners-sågarna. 400
bilder, hämtade ur officiella och från privata
samlingar, illustrerar bokens texter.

Bl.a. publiceras för första gången helt unika bilder
ur Olle Lindströms arkiv med motiv från
”Storskolan” på Skönsberg.

Aje Morelius och Calle Selanders minnen ger oss
en levande historia om mor- och farföräldrarnas
uppväxtvillkor.

Syftet med boken är att ge de människor, som
byggde upp Skönsberg, ett ansikte. Vilka var de? Hur
levde de? Var arbetade de? Livet, arbetet och fritiden
illustreras i boken.

Många äldre kommer att känna igen sig i text och
bild.

”Ett svunnet Skönsberg” riktar sig framför allt till
dem som kanske aldrig hann fråga sina föräldrar eller
mor- och farföräldrar, hur det var gammalt tillbaka.

”Ett svunnet Skönsberg” ger dem svaret på
frågorna.
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Elektroniska lantmäterikartor för släkt-
och hembygdsforskning

Lantmäteriet har sedan 1628 kartlagt Sverige. Detta
har gjort att det finns många kartor i
lantmäteriarkiven som är intressanta för den
fördjupade släktforskningen. Nu utreds om detta
omfattande material ska digitaliseras.

Vid Släktforskardagarna i Linköping höll Karl-
Ingvar Ångström, Härnösand föredragen
”Lantmäteriarkiven – en guldgruva för fördjupad
släktforskning” och ”Elektroniska lantmäterikartor
för släkt- och hembygdsforskning”. Dessutom
presenterade han vid ordförandekonferensen ”LMV’s
digitalisering av kartmaterialet”. Karl-Ingvar har tills
helt nyligen arbetat inom Lantmäteriet, senast som
kartvårdschef vid Kartvårdscentralen i Ånge. Sedan
ett halvår är han ordförande för Midälva
Genealogiska förening, MGF.

- I princip finns
lantmäteriakterna i tre
exemplar: ett koncept i 24
länsvisa lantmäteriarkiv, ett
renovationsexemplar i LMV’s
forskningsarkiv i Gävle samt ett
exemplar i bykistor e dyl.
Viktigast för släktforskningen
är nog bykartor jämte
beskrivningar från storskifte
(från ca 1750), enskifte (1800-
1827, bara i södra Sverige) och lagaskifte (från 1828)
samt geometriska jordeböcker och avmätningar (från
slutet 1600-talet, stora luckor finns). Sockenkartorna
från mitten av 1800-talet är också intressanta som
översikter.

Lantmäteriakterna används dagligen av
Lantmäteriet i det löpande arbetet. Dagens
fastighetsindelning grundar sig ofta på över 150 år
gamla lantmäteriförrättningar. Vid många tvister - t
ex om rätt till väg - behöver man gå tillbaka till äldre
kartor. Lantmäteriet har nyligen genomfört en
omfattande datorisering av sitt arbete. För att
rationalisera ytterligare har nu Lantmäteriet tagit ett
strategibeslut att digitalisera lantmäteriakterna. En
stor del av akterna i länsarkiven är mikrofilmade i
svartvitt alltsedan 1960-talet.

- Under hösten avslutas ett pilotprojekt i
Stockholms län. Materialet har nu digitaliserats. Att
digitalisera hela Sveriges förrättningsarkiv beräknas
kosta över 100 miljoner kronor. Ett gigantiskt arbete
väntar. Totalt i Sverige rör det sig om 2,3 miljoner
akter och cirka 350 000 färgade kartor som behöver
digitaliseras. Det har varit ett stort arbete att utveckla
standard och teknik för arbetet. Färgkartor kan

komprimeras flera hundra gånger med ett
amerikanskt program, DEJAVUE.

Just nu pågår arbete med att ordna finansieringen.
En förutsättning kommer att vara att det ska byggas
upp en arkivdepå i Fränsta i västra Medelpad.
Orsaken till att Fränsta har valts är att SVAR har en
stor anläggningen där. Kartvårdscentralen i Ånge ska
också flyttas dit. Hela landet beräknas vara
digitaliserat och depålagt 2005. År 2012 ska
utvärderas om arkivet ska stanna kvar i Fränsta eller
föras ut till landsarkiven. Då har vi antagligen
kommit så långt med digital hantering att det är
ointressant var originalmaterialet ligger!

Lantmäteriet har låtit genomföra en
marknadsundersökning för att klara ut intresset från
släktforskarna. Svaret är att det är ett mycket stort
intresse. Forskarna efterlyser mera information om
forskning i lantmäterimaterial.

Parallellt med föregående projekt pågår ett EU-
projekt, Digital Historical Maps (DHM). DHM-
projektet drivs i samverkan mellan Lantmäteriet,
Riksantikvarieämbetet och ESRI i Sverige, samt
universitetet i Greifswald, Tyskland och Kort &
Matrikelstyrelsen i Danmark (se www.dhm.lm.se).

- Men vad vill släktforskarna ha? Är det bara
råmaterial som önskas eller ska materialet förädlas på
något sätt?

Det kommer alltså att hända mycket omkring
lantmäterimaterialet de närmaste åren.
Karl-Ingvar Ångström

SVAR:s Paleografiprojekt

I slutet av 80-talet upphörde MIS-projektet,
(Människan i samhällsomvandlingen) som var ett
ambitiöst anslag att nå ut till ungdomsskolan med
historiska källor i form av kyrkoarkiv.

Under den korta period jag var engagerad i
projektet visade det sig att många lärare hade minst
lika stora problem att läsa äldre dokument som
eleverna.

En annan erfarenhet var att vi som läste historia
inom lärarutbildningen, inför våra uppsatser sällan
vågade oss på arkivstudier som sträckte sig längre
tillbaka i tiden än slutet av 1800-talet. Vi var rädda
för att fastna i svårtolkade dokumentsamlingar, med
försenade uppsatser och äventyrad studiefinansiering
som följd. Säkert har många goda uppsatsidéer
genom åren fallit på grund av detta.

Visserligen fick vi som historiestuderande en och
annan lektion i handskriftsläsning. Med hjälp av
suddiga papperskopior stavade vi oss igenom spridda
dokumentsidor som ofta ingått i lärarens
avhandlingsmaterial.

Paleografi är så vitt vi kunnat utröna inte en
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akademisk disciplin i Sverige idag, inte ens inom den
arkivvetenskapliga sektorn.

De främsta bärarna av den paleografiska
lärotraditionen är i stället de folkbildande
privatforskare, t.ex. släkt- och hembygdsforskare som
med hjälp av studieförbund och folkhögskolor för
kunskapstraditionen vidare.

Hur kan vi i den nuvarande situationen lyfta fram
innehållet i det skrivna kulturarvet så att den unga
generationen skall få möjlighet att kunna utveckla en
källhistorisk bakgrund att förhålla sig till?

Kanske måste bristerna inom det "reguljära"
utbildningssystemet uppvägas genom att
folkbildningen gör en insats t.ex. inom
ungdomsskolan.

Från SVAR:s sida har vi angripit problemet genom
att planera för utvecklingen av ett antal hjälpmedel
som skall underlätta för den intresserade att tränga in
till det skrivna kulturarvets skatter.

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

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

En fördel med digitala media är att stora mängder
information kan lagras och göras tillgängliga på ett
kostnadseffektivt sätt. Paleografiprogrammet
innehåller närmare 600 dokumentsidor från tre
århundraden (1600-, 1700- och 1800-talen) ur fem
arkivsektorer (kyrkliga, juridiska, civila
myndigheters, militära och privata arkiv) och utgör
därmed den mest omfattande exempelsamling som
någonsin getts ut på svenska i undervisningssyfte. Att
ge ut samma material i tryckt form skulle ha ställt sig
alldeles för dyrbart.

Genom den digitala tekniken kan vi också
presentera informationen på ett mera "levande" sätt
som underlättar lärandeprocessen, att omforma
information till kunskap.

Programmet har en egen hemsida med fakta,
demoversion och beställningsfunktion under
http://194.198.128.222/svar/eu/mark/pale/ Du kan
naturligtvis beställa per tel. och post eller kontakta
Lennart Lindqvist, tel 060-55 83 39, e-post:
lennart.lindqvist@alfa.telenordia.se, som säljer
skivan åt Midälva Genealogiska Förening för 460 kr.

SVAR hoppas kunna fortsätta utveckla
läroinstrument och hjälpmedel för att nå nya grupper
i samhället och öka användningen av det skrivna
kulturarvet, därför tar vi tacksamt emot råd och
synpunkter inför den fortsatta verksamheten.

Peder Andrén, Projektledare
peder.andren@svar.ra.se

Om programmet
Läromedlet behandlar läsförståelse i handskrivna

arkivmaterial från 1600-, 1700- och 1800- talen.
CD:n är uppdelad i 4 huvuddelar: Inledning med
programstuktur, Lästeknik, Skrifthistoria,
Skriftprover och en Litteraturlista.

Inledning med programstruktur ger en snabb
överblick och navigering i de olika arkivsektorerna i
programmet.

Lästeknik lär ut en användbar metod för att tyda
äldre skrivna dokument.

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

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

Avsnittet är uppdelat i fem arkivsektorer; Kyrkliga
arkiv (födelse-, dop-, vigsel- och dödböcker,
husförhörslängder, m.m.). Juridiska arkiv
(saköreslängder, bouppteckningar, förhörsprotokoll,
m.m.).

Civila myndigheters arkiv (mantalslängder,
kronofogdeärenden, m.m.).

Militära arkiv (militära rullor, indelningslängder,
m.m.).

Privata arkiv (privat korrespondens,
företagshandlingar, m.m.).

Varje arkivsektor är uppdelad i de tre tidsepokerna.
De kyrkliga arkivmaterialen är dessutom uppdelade i
geografiska regioner.

Till varje enskilt dokument finns:
* Källhänvisning och i de flesta fall kommentarer.
* Läsförståelseövningar.
* Jämförande renskrift av första sidan med

förstoringsfunktion.
* Litteraturlista. Här finns en förteckning på

passande litteratur för den som vill fördjupa sig i
ämnet.

Maskinkrav: IBM-kompatibel PC med CD-ROM
spelare. 32 MB RAM. 16 bit färg. 800 x 600
skärmupplösning. Rekommenderad
processorhastighet: 200 MHz.

Källa: Medelpadsrötter, http://www.genealogi.se/
medelpad/pal.html

Skelleftebygdens FF jubilerar

Helgen den 31 mars – 1 april firar Skelleftebygdens
Forskarförening ett jämnt antal år som förening. Man
gör detta genom att anordna utställningar, föredrag
och jubiléumsmiddag, m.m. efter modellen
”Släktforskardagar”. Föreningen DIS-MITT
gratulerar jubilaren till en framgångsrik verksamhet
och önskar en fortsatt god utveckling.
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Gabben berättar

Berättelser från Sundsvall i början av 1920-
talet.

Min namne farbror Robert Hammarstedt (kallades
Gabben), föddes i Sundsvall 1916. Hans uppväxt i
Sundsvall skildras här av honom själv som berättare år
1978.
/Robert

Familjen
Pappa Robert, mamma Gerda, Greta, Nisse, Sara

och Gabben (Robert). Alltid dessutom en jungfru.
Terése kommer jag ihåg. 8 personer i 3 rum och kök
således, på den tiden då mina barndomsminnen
begynna ungefär 1920.

Mitt liv som jag minns det från förskoleåldern (
1920-23) när jag var 4-7 år rörde sig huvudsakligen
kring Fredsgatan  - i den mån jag inte rymde förstås.
Men det var bara två gånger! Så det kan vi bortse
ifrån.

Fyraårsdagen
Jag var besviken den dagen när jag fyllde fyra år.

Det hade talats om att jag skulle få presenter men jag
fick inte det jag helst ville ha ( vad det nu kunde vara
). Alla tanterna satt i köket och drack kaffe. Det var
även främmande tanter med.

Jag gick lite moloken in i sängkammaren där det
stod ett mindre bord med en gul duk på. Duken var
rutig p g av påsydda långa stygn (5 - 10 trådar i bredd
) med starkare gul färg så man kunde sticka in saker
under. Vad värre var : På duken låg en nagelsax. Den
"halkade" lätt in under trådarna fast man inte
öppnade den. Detta fascinerade mig så att dagens
förtretligheter försvann från mitt medvetande. Så och
kaffetanternas röster från köket. Saxen "råkade" gå
upp och mycket riktigt! Det gick hur bra som helst att
klippa av både 1, 2, 3 trådar i taget, ja till slut hela
"tunneln". Och snyggt blev det också. De fåniga
tunnlarna" blev istället en gul skog av uppåtstående
trådar. Väldigt stiligt!

Då hördes ett rytande från dörren. Det ursinniga
lejonet Gerda - min mor - tog mig i kalufsen och jag
fick en omgång örfilar för som jag tror första gången
i mitt unga liv. Hon hade hårda nävar, mamma!

Så ändade denna födelsedag med gråt och gnissel.

Kompisarna
Mina jämnåriga lekkamrater var Ivar Ånger som

bodde på samma gård som vi (2) 1 trappa upp. Han
hade en syster Aina i samma ålder som Sara. Deras
mamma Annie försörjde familjen som byxsömmerska
och dom hade det bedrövligt fattigt. Det förstod jag

först när jag blev äldre. Dom bodde i ett järnspisrum
(som det kallades). Jag minns bara två sängar och ett
stort bord. Spisen var oftast het för pressjärnens skull.
Där luktade mycket konstigt av otömd potta,
fotogenkök, pressångor, sill och gud vet allt! Annie
sydde byxor åt alla oss pojkar, dvs åt de äldre. När de
blev för små åt Olle och Nisse sydde hon om dom till
mig. Kanske sydde hon även någon skolklänning till
Sara, det kommer jag inte ihåg.

Det var alltid spännande att följa med Ivar upp.
Under ena sängen hade familjen lagrat flera årgångar
av Allers och det var en fröjd att få bläddra i dom.
Jag vill minnas att det fanns tecknade serier som hette
Buster Brown, Djurskötaren och hans brorsöner,
Charlie Chaplin, Den tjocke och den magre och några
till.

Min andre kompis hette Sven. Han bodde i
grannfastigheten (7) en trappa upp i ett kök med liten
kammare som jag aldrig fick titta in i. Pappan var
lagerförman på Tobaksbolaget där min pappa var
chef. Mamman städade någonstans nere i stan. Båda
var mycket snälla människor, tyckte jag, men Sven
var på något sätt rädd för sin far. Strykrädd verkade
det som. Pappan kom från Värmland ursprungligen
och detta präglade även pojkens språk. Sven sa kaffi i
stället för kaffe, Allisch för Allers, och frågade man
honom vad han hette svarade han Schven Ernscht
Andeschon. Det var en väluppfostrad gosse och
gjorde alltid vad jag sa till honom att göra! Sven och
jag slogs aldrig. Däremot kunde det hända att Ivar
och jag pucklade på varandra.

Gruvan
På vår gård fanns sommartid en syrenberså med två

spjälbänkar och ett bord. En vacker försommardag
satt Ivar och jag på marken bakom ena soffan och
lekte. Så hittade Ivar en 10-öring i sanden. Efter en
stund hade vi hittat två st 10-öringar till! Vi hämtade
genast sandspadar och brädlappar och började vaska
sanden runt omkring soffan. Ytterligare ett par 10-
öringar kom i dagen. Våra förhoppningar hade slagit
in!

Vi hade funnit en 10-öringsgruva! Jesses vad vi
jobbade! Efter ett par timmar ropade min mamma att
jag skulle in och äta. Då hade vi åstadkommit en halv
meter djup grop stor som halva soffan. Men inga fler
10-öringar.

Vid middagsbordet på kvällen sade broder Olle:
"Mamma, jag har hål i ena byxfickan. Kan du sy igen
det? Jag hade 8 st 10-öringar i går, men nu har jag
tappat bort dom". "Jaha du", sa mamma och tittade på
mig, "vilken tur du då att Gabben och Ivar har funnit
en 10-öringsgruva som dom har jobbat med hela
dagen. Du kanske kan få bli kompanjon med dom
och få igen ditt kapital".



DIS-MITT-Nytt  -  Nr 1  2001DIS-MITT-Nytt  -  Nr 1  2001DIS-MITT-Nytt  -  Nr 1  2001DIS-MITT-Nytt  -  Nr 1  2001

10

Pappa blev förskräckt när han efter maten gick ut
för att ta en grogg i bersån. Han beordrade omedelbar
igenfyllning av gruvan "så ingen skulle slå sig
fördärvad".

Förbud utfärdades även mot allt gruvarbete i
fortsättningen.

Våra fem st 10-öringar? Det kommer jag inte ihåg
vem som fick, men jag tror att Ivar och jag fick
behålla dom. Det var ju inte säkert att Olle tappat sina
just där!

Sundbergs
Vi, familjen Hammarstedt bodde i Sundsvall, men

den mesta släkten fanns kvar i
Härnösand. Ville man åka dit  i början av 20-talet

fick man åka båt, s/s Tynderö eller s/s Nyland. Man
kunde åka hästskjuts också. Bil var ej att tänka på.

En gång, kanske 1923 - jag hade nog börjat skolan,
men det är ej säkert - var Sara och jag med mor och
far i Härnösand ( var Olle, Nisse och Greta fanns vet
jag inte). Min mormor bodde då på Geresta och hade
en liten stuga med tillhörande jord (som Gerda sen
köpte 1939). Mamma Gerda hade många syskon,
Selma, Edvard, Gerda (mamma), Anna, Johan, Ernst,
Kalle och Gustaf. Vi åkte droska fram till Sundbergs
hus på Geresta. Det var en upplevelse att åka bil!

Vi skulle bo hela familjen hos Sundbergs. Nästa
minne jag har av denna färd är en liten tjej som
envisades att gräva i min förklädesficka som ju fanns
på min - så att säga - undermage. Det var kusin
Britta, min blivande hustru, som var så närgången.
Jag blev tvärskraj för henne (redan då) och gjorde
vad jag kunde för att undvika den besvärliga ungen...
"känna i dossens picka" sa hon dessutom så fort hon
fick syn på mig. Hon var ju kass!!

Till denna hågkomst hör dessutom att jag, trots min
ringa ålder, fått en slidkniv av min (dumma) pappa.
Kniven saknade dock slida, men den var så slö att
pappa trodde väl inte att det var så farligt att jag hade
den. Jag minns så väl att det var en smal fin finnkniv
med inskriptionen "Kanhava" på. Syster Greta hade
sytt en slida till den (av en skoplös, dvs mjukt skinn)
med fäste för hängselknappen framme på vänster
sida. Min morfar och mormor bodde 100 m från
Johan Sundbergs på andra sidan om en bäck,
Gerestabäcken ( med foreller).

Dagen efter vår ankomst samlades släktingarna hos
morföräldrarna och det var full fart på folket trots att
Johan var nykterist. Edvin Sjödin (gift med moster
Anna) intresserade sig för mig (han är fortfarande en
ovanligt snäll och behaglig människa). Han fick syn
på min kniv och prövade den mot tummen. "Jag skall
slipa den åt dig" sa han, "bara du drar slipstenen". Jag
blev överlycklig, naturligtvis, och drog slipstenen.

När kniven var vass nog så satte jag den i min
"plös"-slida och var lycklig som en prins som fått

ärva kungariket och halva prinsessan - eller tvärt om.
Familjepalavern fortsatte och Sara och jag tyckte så
småningom att det blev tjatigt, så vi gick in på logen
där vår morfar hade trevliga saker att titta på. Bland
allting annat fanns en dubbelskuren talja i taket för att
hissa upp slaktdjur i. Vi hittade en korg och jag satte
mig i den. Vi kopplade den till kroken i taljspelet och
Sara drog upp mig flera meter i luften, och det var
härligt spännande. När jag kom ner igen ville hon
också åka upp, och jag halade och drog, men hade
svårt med framtunga Sara, så jag hoppade upp efter
repet och kröp ihop all vad orkade. Men - kniven -
den nyslipade, kom i kläm mellan magen och benet
och trängde rätt genom slidan, långt upp i låret på
mig innan jag visste vad som hänt.

När blodet strömmade nedför knät blev jag
förskräckt och släppte taget om repet och Sara damp
ner så det dånade i logen. Det blev en väldig
uppståndelse i familjeförsamlingen när jag kom
utrusande och skrek som besatt med blodet forsande
utför benet. Edvin tog kniven och hackade fast den i
log-väggen, och det var sista gången jag såg den
kniven. Mamma sa någonting om "svallkött", tryckte
ihop såret och lade på ett hårt förband. Jag blev
naturligtvis dagens, om inte direkt hjälte, så
åtminstone, samtalsämne. Hur det blev med Saras
dunsande i loggolvet, vet jag ännu inte nu i skrivande
stund.

Farmor och Fastrarna
Farmor och fastrarna Vendela och Hulda bodde en

trappa upp i samma hus som vi i två rum och kök.
1920 var farmor 78 år och i mitt tycke urgammal. De
första åren jag minns kunde hon läsa ur Allers eller
Allt För Alla för mig om det var en regnig dag när
jag inte fick gå ut för mamma Gerda. Faster Hulda
var 55 år och Vendela 37 år. Alla tre levde dom på
Vendelas lön. Hon var kassörska på
Tobaksmonopolet i Sundsvall.

Faster Hildur var småskollärarinna i Bastfallet,
Österfärnebo i Gästrikland, ett par mil söder om
Sandviken. Hildur kom resande till jul och
midsommar och levde då inom familjen (oss och
övriga fastrar).

Sommarvistet
På somrarna flyttade vi hela familjen, fastrar och

farmor ut till landet omkring 15 juni och återvände
till staïn när skolan började. 1920 var Greta 15 år,
Olle 12, Nisse 10 Sara 7 och Gabben 4 år.

Det var alltså en stor skara, 7 vuxna och 5 barn =
12 personer, som for ut till den sommarkåk som min
pappa hyrde varje år i Åvikebruk eller Tynderö.
Bönderna i Norrland på den tiden, flyttade ofta ut i
någon gammelstuga som i regel fanns på gården, och
så hyrde de ut sin vinterbostad till tokiga stadsbor.
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Efter nutidens mått mätt var säkert inte stor, men bra
affär måste det ha varit för båda parter.
Sommargästerna köpte ju mjölk, grädde, smör,
potatis, höns, nötkött och i regel även fisk av
hyresvärdarna. Allt för ett pris som var högre än de
fick av de normala uppköparna, men lägre än vad
"baddjävlarna" betalade inne i stan. Ordet baddjävlar
var visserligen inte uppfunnet då, men ändå.

Varje år sändes från Tobaksmonopolets fabrik i
Härnösand en nyrustad roddbåt, ca 4,5 m lång snipa
med 2 par åror, till min pappa. På hösten skickade
han tillbaka den för vinterförvaring och eventuell
reparation. Nästa sommar kom den eller någon
liknande tillbaka, nymålad och fin med någon av
ångbåtarna Tynderö eller Nyland. Det fanns ingen
järnväg då till Härnösand. Så ville man skicka något
så gick det hur bra som helst med båt. När vi flyttade
ut på landet eller kom hem därifrån, hade vi alltid ett
stort flyttlass som stuvades på fördäck.

Söderbergs i Tynderö
Somrarna 1922 - 23 bodde vi hos "Söderbäjs". Jag

tyckte det var så lång väg från Söderbergs brygga upp
till huset vi hyrde. Men det var knappt 150 m har jag
sett när Britta och jag tog vägarna förbi en gång på
resa till Härnösand.

Pojkarna Söderberg, Olle och Lasse, hade varit i
Amerika av någon anledning och dom var artiga och
belevade män i 25 - 30 årsåldern. Båda ogifta.

När dom kom ner till bryggan med häst och vagn
för att hämta vårt flyttlass och oss alla som kommit
med s/s Tynderö, hälsade dom artigt, tog i hand och
sa "Glad att möta", båda två, för var och en av oss.
En kvarleva från "Glad to see You" kanske? På väg
upp med flyttlasset satte hästkraken av i sken och
Lasse tappade tömmarna. Han sprang ifatt hästen och
slängde tömmarna runt en grindstolpe så hästen,
stackarn, gick ner i knästående och höll på att knäcka
nacken av rycket som uppstod när det blev tvärstopp.
Lasse blev i det ögonblicket min stora idol och hjälte!

Några dagar senare kom farmor och fastrarna ut
med båten och sina pinaler. Dom bodde där hela
sommaren en trappa upp, stackars farmor. Men hon
kanske fick bo nere.

Söderbergarna själva bodde i sommarhuset ett
hundratal meter längre bort, inte långt från
ladugården. Det var ett envåningshus med stort kök
där mor i huset kärnade smör och tog hand om
mjölken, separerade och gnodde som en förgiftad
råtta.

Pojkarna var mest utomhus med sina sysslor, och
farsgubben - Jocke Bäräng som han kallades efter
gårdens namn - satt mest på en stol i köket skäggig
och skitig. Han var söndervärkt av reumatism
förmodligen och jag såg honom aldrig ute i rörelse.
Han bara satt.

En söndag när mamma kom för att hämta mjölken
satt gubben där vid bordet. I ena handen hade han sin
käpp och med den andra försökte han försökte han
tvätta sig i ansiktet. Ett tvättfat var framställt på
bordet. han kikade upp på mamma och sa "Man gett
ju hålla skiten av sig ". Detta blev ett bevingat ord för
oss barn när vi skulle tvätta oss i fortsättningen.

Söderbergs hade underbara uthus - fähus, loge och
lador. Inte vet jag om vi hade lov till att snoka
omkring över allt, men det gjorde vi, Sara och jag.
Flera hästar hade dom också och på kvällen hämtade
Olle eller Lasse hem dom om dom var lediga och
gick i hage.

Sara och jag fick rida på var sin kuse och vid ett
tillfälle när vi kom inpå stallplan, släppte Olle min
häst och klatschade till den med näven. Hästfan satt
iväg rätt mot stalldörren som stod öppen. Jag klängde
mig förtvivlat fast men gled obevekligt ner på hästens
vänstra sida, hängande i manen och desslikes
vettskrämd och grinfärdig. Lyckligtvis hamnade min
vänstra fot med bredsidan mot hästbenet och jag
sprätte iväg från kusen några meter från stalldörren.
Söderbergs måste haft mindre kusar när stallet
byggdes, för den här stora hästen hade bara ett par
decimeter till godo ovanför manken. Jag skulle ha
skalats av som en ostskiva om jag till äventyrs inte
glidit ner av misstag. Grinande, sur och ilsken sprang
jag direkt hem till mamma i köket. Men eftersom jag
skämdes för min klena ridkonst, talade jag inte om
intermezzot för någon - då.

En vecka senare hade jag glömt det hela och satt än
en gång på hästryggen. Kusen skulle dricka vatten ur
en hink. Det var tji att kunna sitta kvar på hästen. Jag
åkte arselkana på halsen och kusen blev så förvånad
av min framfart att han i sista stund reste upp skallen
så jag fick en extra skjuts på sluttampen och hamnade
några meter från brunnskanten. Sen var det slut med
min hippologiska bana. Aldrig mer har jag suttit på
en hästrygg.

En sommar fick Ivar Ånger följa med oss några
veckor på landet. Det blev roligare för mig att ha en
kompis, annars var jag nog rätt mycket ensam vissa
somrar.

På sommaren 1925 fick jag min första tand lagad.
Vi bodde som vanligt på landet i Tynderö, denna
gång vid första ångbåtsbryggan när man kommer in i
sundet mellan Åstön och fastlandet. Samma sommar
hade vi en flicka i min ålder med oss. Hon hette Majt
Bergsten och föräldrarna skulle till Paris ett par
veckor. Dom hade en spritt ny Fiat som luktade så
gott och glänste som en gul ädelsten.

Följande händelse utspelade sig i Åvike, men vilket
år är dock oklart.

Hela familjen var ute på söndagspromenad. Pappa
jobbade inne i stan under veckan, men kom ut till oss
med båten på lördag eftermiddag. Vi gick nästan i
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gåsmarsch efter en smal väg med buskar och små träd
på båda sidor. Förmodligen hade vi varit på
badstranden. Olle och Nisse småkutade före alla
andra. Ett tiotal meter efter dom kom Sara och jag
skuttande och de övriga i kön. Olle och Nisse hade
var sitt spö som dom rätt var det var slog av blad och
småkvistar med efter diket. Så helt oväntat satte de
upp en väldig fart. När jag kom fram till den plats
som dom fått så bråttom ifrån, överfölls jag av flera
argsinta getingar som tydligen anade att jag var bror
till dem som raserat deras bo. Tack och lov att det var
ett mindre getingbo. Men jag tjöt som en mistlur och
pappa skällde ut pojkarna som inte varnat oss som
kom efter. Pojkarna hade klarat sig, minsann!

Vid ett annat tillfälle försökte Olle skalpera mig,
visserligen ofrivilligt, men otäckt var det. Det hände
vid badstranden, en sån där härlig sandstrand där det
var grunt vatten ett 20-tal meter ut. Pappa och
pojkarna kastade smörgås med flata stenar och
tävlade om vem som kunde få de flesta studsarna i
vattenytan. Naturligtvis kom nyfikne Gabben och
försökte också. I samma veva hade Olle fått tag i en
härligt formad ca 4 cm stor sten, flat och fin. Olle
satsade för allt han var värd. Men lillbrorsan hade
också hittat en fin sten och reste sig upp i samma
ögonblick. Olles sten kom som en liten skarp diskus
och slog in bakifrån överst på skulten och jag stöp på
ögonbryna rätt ner i sanden.

När jag vaknade till efter bara några 10-tal
sekunder, rann blodet ner i ögona och näsan och
droppade på tröjan och ner i sanden. Då skrek jag!
Alla kom kutande, och Olle höll på att svimma av
skräck och fasa samt Pappas mörka blickar. Ett par
cm djupt jack i skallen. Stenen hade liksom kanat på
hjässbenet. Såret spolades rent med dricksvatten
tillsatt med konjak ur pappas fickflaska. Mamma
band om skallen med ett i remsor klippt linne som
någon offrade. Något läkarbesök var det aldrig tal
om. Men jag fick rida på pappas axlar hela vägen
hem från stranden! Tänk om stenen träffat 4-5 cm
längre ner, då hade jag inte kunnat skriva detta nu.
Olle blev nog väldigt omskakad av upplevelsen. Han
kunde ju blivit en ny Kain.

Faster Hildur berättade ofta för oss barn om
händelser ur bibeln. Just om Kain och Abel, Noak
med arken och Selma Lagerlöfs kristna legender och
sånt som kanske hänt för flera tusen år sen. Hon var
ju lärarinna, Hildur. Hon hade så små snälla händer.
När hon berättade en saga så strök hon mig över håret
eller halsen. Ibland småkliade hon mig på ryggen och
det var alltid så ljuvligt skönt och tryggt. Man kände
sig i goda händer!

Fortsättning i nästa nr av DIS-MITT-Nytt

Hemsidor

Ytterligare några hemsidor (nya eller ändrade):

Annica Grip: http://home.bip.net/annica.grip
Bildens Hus: http://fotomuseet.sundsvall.se
Immigrant Ships Transcribers Guild:
 http://istg.rootsweb.com
NAD: http://www.nad.ra.se/nad.html
Rötters Anbytarforum: http://genealogi.aland.net/discus
Svenska Antikvariat:
 http://www.martling.pp.se/antikvariat.htm
Sveriges Församlingar genom tiderna:
 http://www.rsv.se/folkbokforing/forsamlingar
Sveriges Hembygdsförbund: http://www.hembygd.se
Vasa Orden of America: http://www.vasaorder.com

För övrigt se artiklarna i detta nr.

E-post

Ytterligare några e-post-adresser (nya eller ändrade) till
DIS-MITT-medlemmar:

Bodén Anders, Sundsvall:
 060619588@telia.com
Bodén Staffan, Iggesund:
 sboden@spray.se
Embäck Claes, Gävle:
 claes.emback@swipnet.se
Granholm Jan, Furulund:
 jan.granholm@swipnet.se
Granholm Kurt, Överum:
 kurt.granholm@sverige.nu
Hellquist Lennart, Högsjö:
 lhq@telia.com
Höglund Stig, Vallsta:
 stig.hoglund@swipnet.se
Jonsson Tony, Härnösand:
 pax.vobiscum@swipnet.se
Sjöblom Jan, Gnarp:
 knallhatten@telia.com

Du medlem, som har egen hemsida eller e-post-adress
som ej redan har publicerats i medlemsbladet, meddela
din(a) adress(er) till redaktören så kommer du med nästa
gång (även ändringar).

För att komma med e-post-adress eller länk på
Föreningen DIS’ hemsida krävs att du själv anmäler din
hemsida resp e-post-adress t ex via deras hemsida.

Detta gäller även Föreningen DIS-MITT’s hemsida liksom
Släktforskarförbundets hemsida "Rötter". Är du med på
dessa tre kan du räkna med att bli sedd.
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Vilka är det här?

Från Kurt Granholm har vi fått följande bilder som han
skulle vilja ha hjälp med att identifiera. Enligt Kurt heter
boxningsdomaren på den första bilden Einar Granholm
men vilka är de övriga och vid vilket tillfälle var detta?
Han som bär plankorna i förgrunden på den andra bilden

lär enligt hörsägen vara Kurts farfar. Stabbläggare hette
yrket, men vid vilken såg var detta och vilka andra syns på
bilden? Svar lämnas till Kurt Granholm, Österlidsvägen 1,
590 96 Överum, tel 0493-311 00, e-post: kurt.granholm@
sverige.nu .Redaktören vill samtidigt passa på att be Kurt
om ursäkt för att bilderna inte blev införda i förra numret
som utlovat.
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En medlem presenterar sig

För ganska länge sedan började jag att intressera
mig för släkten längre tillbaka i tiden. Som så många
andra väntade jag för länge med att fråga ’de äldre’
om deras minnen och berättelser. En del hann jag få

reda på, men de flesta
frågorna har inte blivit ställda
och de många historierna om
gångna tider och händelser är
inte berättade. Den
erfarenheten skulle jag önska
att många kunde ta till vara
och börja fråga medan det
finns någon som kan svara.

Så småningom hade så
mycket data emellertid hopat
sig att det var svårt att klara

översikten och sammanhangen. Då var det dags att
skaffa ett dataprogram och rätt självklart blev det
DISGEN, då för tiden i en DOS-variant. Programmet
har hela tiden varit till stor, ja ovärderlig hjälp med
att få ordning på släkten. Det finns ju numera också i
en mycket användarvänlig äkta Windows-version.

Efter hand växte den kända släkten både på djupet
och bredden och bland alla bönder, fiskare, präster,
torpare och obesuttna dyker det upp spännande
personer och sammanhang. Ur de torra ibland
svårlästa handlingarna stiger fram enskilda personer
och levnadsöden som kittlar fantasin. Några exempel:

•  En förfader fick tillsammans med en och samma
hustru på 18 år så mycket som 14 levande barn. Hur
var livet i den familjen?

•  En släkting påstås ha blivit avrättad av danska
motståndsrörelsen under andra världskriget.

•  En familj bildades av en man och en kvinna, båda
födda 1839. Han i en backstuga i ’mörkaste’ Småland
, hon som dotter till en torpare i Njurunda (Y). Av
hans 7 syskon dog fyra innan de blivit ½ år gamla.
Han flyttar till Stockholm och tar jobb som sjöman.
Hon hade fyra syskon. Även hon drar till Stockholm
och de gifter sig 1872. Tillsammans får de fyra barn.
En dotter till dem  gifter sig med en man, vars
föräldrar med familj fotvandrat från värmländska
Sunne.

•  Under sökandet fick jag vid en kontakt med en
släktforskare två viktiga led i en antavla klarlagda
och på köpet en alldeles riktig niomänning. Då
susade det allt i släktträdet.

Om man endast/eller mest har släktingar med
vanliga sonnamn är det ju extra svårt att hålla isär
alla personerna med likalydande kanske både för- och
efternamn. Då blir det alldeles extra nödvändigt att
kontrollera att en aktuell person verkligen ingår i
släkten. Alla kontrollerbara data måste stämma.

Eljest kan man hamna helt på villospår och hela
arbetet är förgäves. Olika källor ger ibland/ofta olika
uppgifter om samma förhållande. Och inte bara det.
En del noteringar i kyrkböckerna verkar vara skrivna
av personer med mycket dålig syn och likaså
handstil, så det är svårt att ens läsa ut vad som
skrivits mycket mindre möjligt att vara källkritisk.
Förr i tiden tycks man närmast fritt ha kunnat ta sig
namn och ibland blivit tilldelad nytt namn av
överheten. En sådan konstighet har jag råkat ut för
beträffande släktnamnet Horneij/Horney. Det påstås
(vilket jag skall försöka belägga) att det finns två av
varandra oberoende släkter med detta rätt ovanliga
efternamn. Dessutom lär på 1800-talet en
statstjänsteman i Stockholm utan känd släktskap med
övriga Horney-are ha tagit sig samma namn. Hur kan
det komma sig att man tar sig ett sådant namn?

När man söker sina egna rötter (släktforskar?)
kommer man förr eller senare till ett stadium när
forskandet kräver mycken tid för att det skall bli
något resultat. Det har hänt mig – och säkert många
andra - att det tagit flera år att säkerställa en uppgift,
som är alldeles nödvändig för att man skall kunna
fortsätta forskningen. Och det måste få ta denna tid,
för om en uppgift inte är säker är den ju egentligen
helt värdelös. Det är väl mer än en av oss som under
en sådan period fått kommentaren :” Man kan ju
gärna ägna sig åt de levande också lite grand”.

Personligen har jag haft otroligt roligt med det
spännande detektivarbetet att söka den egna släkten.
Och färdigt lär det aldrig bli. Men under tiden träffar
man så många människor med samma intresse och
med hjälpsam inställning och villighet att dela med
sig av sina erfarenheter att bara det är en  upplevelse.
I dessa tider – med Internet – är det ju också möjligt
att utan geografisk begränsning ha kontakter över
hela världen. Med åren blir det så att man får
kontakter med forskare i andra länder och
världsdelar. Även det är en följd av hobbyn.
Sammanfattningsvis tycker jag att det är
helspännande att släktforska och eftersom jag numera
är pensionär kanske mera tid kan satsas på detta.
Kanske för vi har också alldeles nyligen fått en ny
familjemedlem – en gråhundsvalp. Han är hur gullig
som helst.

Bergius

Hej jag söker efter mina släktingar som har bott på
Galtström mellan 1900-1985. Min gammelmorfar Otto
Bergius dog 1985. Han jobbade som Kyrkvaktmästare tror
jag och jag tror att hans pappa också gjorde det. Det vore
snällt om ni kunde hjälpa mig att hitta lite information
innan Otto och Stinas tid. Min mormor vore också tacksam
om ni kunde hjälpa oss. Tack på förhand/Åsa barnbarn till
Eva Bergius, e-post: nrsandasa@hotmail.com
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NAD på Internet

Riksarkivet introducerar nu den Nationella
Arkivdatabasen på Internet. I ett och samma
söksystem blir det nu möjligt att både återsöka
information om arkiv och samlingar runt om i landet
och direkt via Internet beställa mikrokort från SVAR.

Sökdatabasen innehåller inledningsvis SVAR:s
information om mikrofilmade arkiv samt aktuell
information om de arkiv som förvaras i Riksarkivet,
Krigsarkivet och landsarkiven. Under hösten 2000
kommer databasen att kompletteras med övrig
information från den senaste utgåvan av NAD på cd-
rom (NAD -98), för att sedan uppdateras
kontinuerligt.

Vad är den Nationella Arkivdatabasen?
Den Nationella Arkivdatabasen (NAD) är ett

sektorsövergripande informationssystem inom det
svenska arkivväsendet, utvecklat av Riksarkivet.
Sedan 1995 har databasen utgivits på cd-rom och den
senaste cd-skivan från 1998 är den tredje uppdaterade
utgåvan. Efter beslut i regeringen våren 2000 får nu
NAD även läggas ut på Internet. På ett helt annat sätt
än tidigare kommer det nu att bli möjligt för forskare
på skilda orter och i olika sammanhang att ta del av
NAD:s samlade informationsinnehåll.

I NAD kan man i ett sammanhang återsöka
information om arkiv och samlingar som förvaras i
hundratals olika arkivinstitutioner, bibliotek och
museer runt om i landet. Avsikten är inte att lägga in
alla uppgifter som finns i arkiven utan att genom
olika register och sökfunktioner möjliggöra för
forskare och allmänhet att på ett effektivt sätt hitta
vägar till arkiven. Det är ingen överdrift att påstå att
NAD sedan introduktionen påtagligt förbättrat
åtkomstmöjligheterna till de svenska arkiven.

NAD-98 på cd-rom täcker i dag in flertalet av
landets arkivförvarande institutioner, vilket betyder
att den forskare som är osäker på var i landet ett arkiv
förvaras ofta hittar svaret i NAD.

Tanken på en Nationell Arkivdatabas går tillbaka
till arkivutredningen "Öppenhet och minne" (1988)
som menade att ett nationellt informationssystem för
den svenska arkiven borde tas fram för att öka
utnyttjandet av arkiven på olika arkivinstitutioner.
Arbetet med NAD har under hela 1990-talet haft en
framskjuten roll inom Riksarkivets forsknings- och
utvecklingsverksamhet och sedan 1996 finns ett
permanent organ inom Riksarkivet - NAD-enheten -
för samordning av arbetet med den nationella
arkivdatabasen.

Ambitionen att publicera NAD på Internet har
funnits under flera år, men den svenska

datalagstiftningen har fram tills nu lagt hinder i
vägen för en sådan utveckling. Problemet har varit att
NAD-registren innehåller vissa personuppgifter, t.ex.
namn på arkivbildare och uppgifter om personers
levnadstid, yrke, geografisk hemvist etc. De här
uppgifterna är genomgående av harmlös karaktär,
men likafullt har Riksarkivet inte förrän nu i år, efter
överklagande till regeringen, erhållit erforderliga
tillstånd.

Huvudtanken med NAD är att man genom
sammanläggning av information ur olika
arkivdatabaser bygger upp ett stort, gemensamt
beståndsregister för hela landet. Den digitala
informationen hämtas i dag i allt större utsträckning
direkt från de arkivförvarande institutionerna. Andra
källor är bl.a. databaser som samlat in uppgifter från
en viss region, t ex arkivregistret för Stockholms län
och vissa stora nationella registreringsprojekt. Bland
de senare intar Riksarkivets register över enskilda
arkiv, REA, en särställning.

Omfattning
NAD på Internet innehåller inledningsvis endast en

begränsad del av cd-versionen av NAD, men kommer
inom kort att kompletteras så att den motsvarar den
senaste utgåvan på cd-rom (NAD-98).

I dagsläget omfattar NAD på Internet följande:
•  Förteckningar över SVAR:s mikrofilmade

arkiv, med möjlighet att direkt via Internet beställa
mikrokort.

•  Grundläggande information om arkiven i
Riksarkivet, Krigsarkivet och landsarkiven..

•  Topografisk hjälpdatabas

Källa: NAD’s hemsida som har adressen:
http://www.nad.ra.se

Indals-skivan version 2

Version 2 av "Indals socken, Släkt och Bygd -
1900", kom ut under hösten. På den finns alla födda
1705-17, 1723-1900, vigda större delen av 1800-talet
och döda 1801-1929 i Indals socken. Dessutom vissa
grenar ner till 1600-talet samt en massa annat som
kan vara intressant. Omfattar c:a 13 000 personer.

En ny kompletterad upplaga beräknas utkomma om
c:a två år. Då ska förhoppningsvis alla kyrkböckerna
vara kollade och inlagda i databasen.

Priset för skivan som är framställd i HTML-format
är 150 kr. Porto och emballage tillkommer med 30 kr.

Är du intresserad, så sätt in 180 kr på pg 470 84 85-
0, så skickas skivan så fort som möjligt. Skivan finns
även att köpa på Medelpadsarkiv i Sundsvall.
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Vårens program

Torsdagen den 22 februari kl 19.00 i Njurunda
hembygdsgård blir det en Gaggträff i Njurunda
tillsammans med Njurunda hembygdsförening och
Midälva Genealogiska Förening. Prel. Program:
•  Njurunda hembygdsförening presenterar sig
•  Om Skottsund berättas (Inger Söderberg)
•  Fika till självkostnadspris
•  MGF och DIS-MITT presenterar sig
•  Demonstration av släktforskning (MGF)
•  Demonstration av släktforskningsprogram (DIS-

MITT)
Inger Söderberg har tidigare skrivit boken
”Essviksbygden berättar”. Nu håller hon på med ett
nytt forskningsprojekt rörande Skottsunds-bygden från
1500-talet fram till våra dagar. Det är så småningom
tänkt att även detta arbete skall resultera i en bok. Vi
får här höra Inger berätta litet om sin forskning.

Lördagen den 24 februari kl 11.00 har vi Årsmötet
2001 i Sundsvall. Se sidan 1!

Lördagen den 24 mars medverkar föreningen vid en
Lokalhistorisk dag i Gävle stadsbibliotek, anordnad
av bl.a. Gästriklands GF och Gävle kommun. Arne
Söderström och Staffan Bodén visar DG8 samt
informerar om DIS och DIS-MITT. Övriga
upplysningar lämnas av GGF’s ordförande, Stig
Gavlén, tel 026-61 39 45.

Lördagen den 31 mars har vi än CD-träff i MGF’s
släktforskarhörna intill Medelpadsarkiv, som ligger i
Kulturmagasinet, Sundvall. Du får möjlighet att söka
på de CD-skivor som föreningen äger. En förteckning
över dessa fanns i nr 2/2000 av DIS-MITT-Nytt. De
som kommit till sedan dess redovisas i detta nummer.

Vi planerar ett Medlemsmöte i Strömsund under
våren med bl.a. visning av Disgen 8 och av
föreningens CD-skivor, m.m. Tyvärr blev inte
planerna för denna träff klara i tid till
pressläggningen, varför information om träffen
kommer att tas in på föreningens hemsida,
http://www.dis-mitt.y.se . Håll utkik!

Kurser anordnas efter behov, d.v.s. om tillräckligt
många anmäler sig och sitt behov till Staffan Bodén i
Iggesund, tel 0650-56 14 17, e-post: sboden@
spray.se

DIS-pins till salu

Vi har nu s.k. pins med DIS’ medlemsmärke till salu
för endast 25 kr/st. Visa att du är DIS-medlem genom
att bära medlemsmärket. Säljs av kassören, Göran
Karis, vid våra träffar eller överenskommelse per tel
060-61 86 88.

Ta bussen till släktforskardagarna!

Vill du på ett bekvämt och billigt sätt ta dig till 2001
års Släktforskardagar i Borås? DIS-MITT kommer
även i år att anordna en bussresa t.o.r. från Sundsvall.

Vi vänder oss till alla intresserade, medlemmar i
såväl DIS-MITT som i regionens
släktforskarföreningar, men även till andra
släktforskarföreningar efter vägen.

Denna information går ut redan nu för att den skall
kunna nå ut till de enskilda medlemmarna i resp
förening.

En officiell inbjudan med priser, etc, kommer att
skickas ut senare.

Vi är alltså glada om du som är föreningsfunktionär
kan vidarebefordra denna preliminära information till
din förenings medlemmar.

Du som är intresserad av resan, bör anmäla ditt
intresse till Lennart Lindqvist, tel 060-55 83 39, e-
post: lennart. lindqvist@alfa.telenordia.se . Vi
kommer att gå efter principen: först till kvarn…

Westman

Jag efterlyser en kvinna f.1889 som senare
utvandrade till USA? Det uppgifter jag har är Anna
Westman f. 1889 i Sundsvallstrakten. Gift i New
York 1916. Föräldrar Christina Hendrickson död
1911 och August Westman död i 50-årsåldern. Två
systrar Maria och Christina och en bror som dog ung.
Har letat i bl.a. födelseböcker och emigrantregister
utan resultat. Är det någon som känner igen Anna?
Lena Jörgensen Wetell Tel: 011-141781, e-post:
lena.wetell@swipnet.se
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FORSKNINGSCENTRAL I TIMRÅ
I mitten av september anordnas släktforskardagar i
Davenport, Iowa, USA.

Torsdag - måndag den 13-17 september anordnas därför
en Forskningscentral för Medelpad i Timrå bibliotek Vi
kommer att ha kontakt med en svensk monter i Iowa, för
att hjälpa besökande i montern som söker sina Medelpads-
rötter. Vi kommer i mån av tid även att hjälpa släktsö-
kande som droppar in på biblioteket, det blir alltså Öppet
hus i  Timrå bibliotek. Tider: Torsdag-lördag kl 16.00-
01.00 och Måndag kl 17.00-23.00.

Vi håller till i hörsalen i bottenvåningen, där vi har till-
gång till telefon, fax, läsapparater, mikrokort, ref.litteratur

och datorer med Internetanslutningar. Kommunen abonne-
rar på Indiko. Fikamöjligheter finns i ett angränsande rum.

Medverkande är personal från Timrå bibliotek, MGF och
DIS-MITT. Biblioteket kommer att marknadsföra det hela
med bl.a. presskonferens, annonser och info på sin hemsi-
da. Vi behöver därför hjälp av medlemmar för att be-
manna centralen med 2-4 personer hela tiden (det blir 2
pass/kväll). Vill du hjälpa till något pass, kontakta An-
nika, tel 060-55 83 39.

Du som har Internet kan även läsa mer om detta i nr 2/01
av ”Angeläget”, www.genealogi.se/pdf/01-2.pdf sid 9-10
under rubriken Davenport 12-15 september 2001.

MEDLEMSMÖTE
Du inbjuds härmed till medlemsmöte

Lördagen den 6 oktober kl 12.00
tillsammans m Jämtlands Läns Släktforskarförening

i Godtemplarlokalen, Gränsgatan 9, Östersund

Datorhjälp i Släktforskningen
Bernth Lindfors informerar om möjligheterna till

datorhjälp i släktforskningen.

Bl.a. visas Disgen8 samt DISBYT, Indiko on line
(Kyrkböcker på nätet) och annat matnyttigt på Internet

samt informeras om föreningarna DIS och DIS-MITT. Det
blir även fika och musikunderhållning.

Möjlighet att söka på föreningens olika CD-skivor
Mottagning av DISBYT-utdrag (per diskett)

Någon lördag-söndag senare under hösten (när är ej klart
ännu) leder Bernth en Kurs i DG8. Kursen blir troligen

förlagd till JLS’ föreningslokal, Brunflovägen 6. Begränsat
deltagarantal (ca 10 personer) till kursen, därför Anmälan

till kursen till Wido Lith, tel 063-12 89 61, e-post:
widolith@hotmail.com  senast den 29 september.

MEDLEMSMÖTE
Du inbjuds härmed till medlemsmöte

Lördagen den 13 oktober kl 11.00
tillsammans med Ådalens Släktforskarförening

i Stenskolan, Håkarsvägen, Bollstabruk
vid norra utfarten, efter riksväg 90 mot Sollefteå

Datorhjälp i Släktforskningen

Annika och Lennart Lindqvist informerar om
möjligheterna till datorhjälp i släktforskningen.

Bl.a. visas Disgen8 samt DISBYT, Indiko on line
(Kyrkböcker på nätet) och annat matnyttigt på Internet
samt informeras om föreningarna DIS och DIS-MITT.

Träffen är ett samarrangemang med Ådalens Släktforskare,
som också kommer att visa Bildprojektet samt

Ådalsskivan.

Fika serveras.

Möjlighet att söka på föreningens olika CD-skivor
Mottagning av DISBYT-utdrag (per diskett)
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Faddrar
Här följer en lista över distriktets DIS-faddrar ordnade efter programvara och
sedan postnummer. Till dem kan du vända dig om du behöver råd eller hjälp.

PC/Disgen-faddrar
Claes Embäck, Yxbergsvägen 7, 804 25 GÄVLE, tel 026-19 25 00,

e-post: claes.emback@swipnet.se
Gösta Olsson, Sjömyra 2887, 820 60 DELSBO, tel 0653-120 51,

e-post: gosta.olsson@mbox310.swipnet.se
Tony Engberg, Flintvägen 3 A, 821 51 BOLLNÄS, tel 070-350 63 04,

e-post: tony.engberg@home.se
Tommy Forsström, Stenbergsvägen 21, 824 91 HUDIKSVALL, tel 0650-149 25,

e-post: tommy.forsstrom@telia.com
Arne Söderström, Kyrkbyn 198, 825 93 NJUTÅNGER, tel 0650-700 91,

e-post: arnesm@algonet.se
Erik Svanberg, Södra Öhn 9013, 833 94 STRÖMSUND, tel 0670-520 22,

e-post: e_svanberg@hotmail.com
Sven Schylberg, Grytan 2450, 834 98 BRUNFLO, tel 063-207 01,

e-post: slb312r@tninet.se
Arne Bixo, Tunforsgatan 5, 840 12 FRÄNSTA, tel 0691-305 02,

e-post: arne.bixo@mailbox.swipnet.se
Ove Westin, Pl 5130, 860 13 STÖDE, tel 0691-100 35,

e-post: ove.westin@sundsvall.nu
Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel 060-55 83 39,

e-post: ann.lin@telia.com
Lennart Näslund, Nordanås 1071, 891 92 Ö-VIK, tel 0660-37 21 09,

e-post: lennart.naslund@dis.se
Sigurd Nygren, Måttgränd 80, 906 24 UMEÅ, tel 090-18 64 87,

e-post: sigurd.nygren@ersboda.ac

Mac/Reunion-faddrar
Gunilla Hermander, Vatteng. 10, 824 42 HUDIKSVALL, tel 0650-941 88,

e-post: macnilla@telia.com
Kerstin Farm, Krönvägen 33 B, 856 44 SUNDSVALL, tel 060-67 91 11,

e-post: kerstin.farm@telia.com

PC/Holger-faddrar
Olle Modin, Östansjö 2268, 826 91 SÖDERHAMN, tel 0270-123 16,

e-post: olgumod@algonet.se
Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel 060-55 83 39,

e-post: ann.lin@telia.com
Tony Jonsson, Sidensvansvägen 35, 871 65 HÄRNÖSAND, tel 0611-51 13 33,

e-post: tony.jonsson@swipnet.se

DIS-MITT-Nytt nr 2, 2001
Upplaga 825 ex - Framställd med MS Word 97

DIS-MITT-Nytt sänds till alla våra medlemmar samt till DIS med re-
gionalföreningar samt släktforskarföreningar, arkiv och kommunbibliotek
i XYZ-länen.

Äldre nummer av DIS-MITT-NYTT kan beställas för 10 kr per nr. Sätt
in beloppet på föreningens postgiro och ange vilket/vilka nummer som
önskas av numren 1-2/93, 1-2/94, 1-2/95, 1-2/96, 1-2/97, 1-2/98, 1-2/99,
1-2/00, resp nr 1-2/01.

Synpunkter på och bidrag till medlemsbladet mottages tacksamt av re-
daktören, dvs Lennart Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel 060-
55 83 39,
e-post: lennart.b.lindqvist@telia.com

Manusstopp för nästa nr är 1 januari år 2002 !!!

Redaktionsgrupp
Lennart Lindqvist, Redaktör, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ,

tel 060-55 83 39, e-post: lennart.b.lindqvist@telia.com
Anna Svahn, Kopparvägen 3, 862 40 NJURUNDA, tel 060-53 92 00,

e-post: annasvahn@dof.se
Britt-Mari Wiberg, Vännavägen 2648, 861 91 TIMRÅ, tel 060-57 70 97,

e-post: britt.mari.wiberg@swipnet.se

Föreningsadresser:
Föreningen DIS-MITT, c/o Lennart Lindqvist (ovan)
  Postgiro 620 19 15-3, Org.nr 889201-9814
DIS-MITT’s hemsida, c/o Annika Lindqvist (ovan)
  Hemsida: http://www.dis-mitt.y.se
DIS-MITT-Nytt, c/o Lennart Lindqvist (ovan)
Föreningen DIS, Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING, Tel 013-14 90

43, Telefax 013-14 90 91, Postgiro: 140 33-5, e-post: dis@dis.se

  

Styrelseledamöter:
Annika Lindqvist, Ordförande, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ,

tel 060-55 83 39, e-post: ann.lin@telia.com
Staffan Bodén, Vice ordförande, Stora Björn 63, 825 31 IGGESUND,

tel 0650-56 14 17, e-post: sboden@spray.se
Lennart Lindqvist, Sekreterare, info-ansvarig, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ,

tel 060-55 83 39, e-post: lennart.b.lindqvist@telia.com
Göran Karis, Kassör, medlemsregistrator, Granitvägen 6, 853 57 SUNDSVALL,

tel 060-61 86 88, e-post: karis@algonet.se
Tommy Forsström, Ledamot, Stenbergsväg 21, 824 91 HUDIKSVALL,

tel 0650-149 25, e-post: tommy.forsstrom@telia.com
Anna Svahn, Ledamot, Fredsgatan 30 F, 852 35 SUNDSVALL,

tel 060-15 50 30, e-post: annasvahn@dof.se
Britt-Mari Wiberg, Ledamot, Vännavägen 2648, 861 91 TIMRÅ,

tel 060-57 70 97, e-post: britt.mari.wiberg@swipnet.se

Styrelsesuppleanter:
Reine Björkman, Suppleant, Ångermanlandsgatan 10 G, 891 35 Ö-VIK,

tel 0660-189 41 (även fax), e-post: reine41@webaid.nu
Erik Svanberg, Suppleant, Södra Öhn 9013, 833 94 STRÖMSUND,

tel 0670-520 22, e-post: e_svanberg@hotmail.com
Gertrud Söderin, Suppleant, Box 58, 827 22 LJUSDAL,

tel 0651-155 87, e-post: soderin@zeta.telenordia.se

Hedersledamöter:
Bernth Lindfors, Forellvägen 12, 862 40 NJURUNDA,

tel 060-315 24, e-post: bernth.lindfors@telia.com
Robert Hammarstedt, Guldvägen 1, 862 40 NJURUNDA,

tel 060-302 28, e-post: robert.hammarstedt@telia.com

DISBYT-ombud:
Tomas Sahlin, Västra Långgatan 50, 852 37 SUNDSVALL,

tel 060-15 84 11, e-post: tejm@passagen.se

Fadderansvarig:
Arne Söderström, Kyrkbyn 198, 825 93 NJUTÅNGER,

tel 0650-700 91, e-post: arnesm@algonet.se

Teknikansvarig:
Robert Hammarstedt, Guldvägen 1, 862 40 NJURUNDA,

tel 060-302 28, e-post: robert.hammarstedt@telia.com

Utbildningsansvarig:
Bernth Lindfors, Forellvägen 12, 862 40 NJURUNDA,

tel 060-315 24, e-post: bernth.lindfors@telia.com

Webmaster:
Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ,

tel 060-55 83 39, e-post: ann.lin@telia.com

Revisorer:
Jan Lilliesköld, Johannedalsvägen 150, 863 36 SUNDSBRUK,

tel 060-53 63 59, e-post: jan.w.lillieskold@telia.se
Kurt Pettersson, Bondevägen 25, 856 53 SUNDSVALL, tel 060-15 15 02.
Helén Mattsson, Suppleant, Maj 7347, 862 95 NJURUNDA, tel 060-321 66.

Valberedning:
Robert Hammarstedt, Sammankallande, Guldvägen 1, 862 40 NJURUNDA,

tel 060-302 28, e-post: robert.hammarstedt@telia.com
Arne Söderström, Ledamot, Kyrkbyn 198, 825 93 NJUTÅNGER,

tel 0650-700 91, e-post: arnesm@algonet.se
Georg Lundqvist, Ledamot, Fagerlandsvägen 11, 893 31 BJÄSTA,

tel 0660-22 08 82, e-post: georg.lundqvist@home.se

DIS-MITT-ombud:
Dellenbygdens SFF: Gösta Olsson, Sjömyra 2887, 820 60 DELSBO,

tel 0653-120 51, e-post: gosta.olsson@mbox310.swipnet.se
Hembygds- och SF Nolaskogs: Lennart Näslund, Nordanås 1071, 891 92 Ö-VIK,

tel 0660-37 21 09, e-post: lennart.naslund@dis.se
Jämtlands läns SFF: Georg Hansson, Lillfjällvägen 4, 831 71 ÖSTERSUND,

tel 063-852 12, e-post: g.hansa@mbox300.swipnet.se
Midälva GF: Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ,

tel 060-55 83 39, e-post: ann.lin@telia.com
Nordanstigs Bygd och Släktband: Lage Bergvik, Vändbrov. 8, 820 78 HASSELA,

tel 0652-40000, lage.b.bergvik@nordanstig.mail.telia.com
Sollefteå SFS: Jörgen Desén, Forsed 2109, 873 91 BOLLSTABRUK,

tel 0612-24330, e-post: forsed@telia.com
Västra Häsinglands FF: Gertrud Söderin, Box 58, 827 22 LJUSDAL,

tel 0651-155 87, e-post: soderin@zeta.telenordia.se
Ådalens SFF: Curt Sundqvist, Box 88, 870 32 ULLÅNGER,

tel 0613-130 00, e-post: h.k.ship@kramfors.mail.telia.com
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Nye ordföranden - vem är det?

Som relativt ny ordförande i DIS-MITT tänkte jag
passa på att presentera mig, trots att de flesta med-
lemmarna kanske redan känner till mig.

Jag heter alltså Annika
Lindqvist och är en 41-årig
alnöbo. Jag är även 4-
barnsmor och arbetar som
karttekniker på Sydkraft i
Sundsvall.

Jag är gift med Lennart
som är sekreterare i före-
ningen och redaktör för
medlemsbladet.

Det är mer än 25 år sedan
jag började släktforska. Då använde man papper och
penna och möjligen skrivmaskin. Mitt huvudsakliga
intresseområde är Indals socken i Medelpad. De anor
jag har söder om Dalälven är lätt räknade (farfars
anor är ifrån Gotland) så jag känner mig mest som
"Medelpadsforskare".

DIS-medlem har jag varit sedan omkring 1987. Jag
har alltså följt utvecklingen av DISGEN från version
3.5 till 5, 6, 7 och den nuvarande versionen 8.

Då DM bildades 1982 var både Lennart och jag
med i styrelsen. Efter några års bortavaro medan de
yngsta barnen var riktigt små återkom jag som Fad-
der och DISBYT-ombud. När sedan hemsidan hade
startats upp av Robban övertog jag så småningom
den. DISBYT har sedan Tomas tagit hand om och är
det någon som vill bli fadder i Sundsvall eller ta hand
om hemsidan är det bara att höra av sig.

Föreningen har ju utvecklats mycket under Rob-
bans tid och jag hoppas att den positiva medlemstill-
växten ska fortsätta. Nästa höst är det redan dags för
10-års jubileum. Den här höstens program kan ni läsa
på annat ställe i denna tidning. Vi försöker ha lite
geografisk spridning på  evenemangen så att de flesta
medlemmarna ska få se något av oss någon gång.

Vi kanske ses i Kramfors!

Annika

Hänt sen sist

Torsdag den 22 februari medverkade föreningen vid
en Gaggträff i Njurunda hembygdsgård tillsammans
med Njurunda hembygdsförening och Midälva
Genealogiska Förening. Annika Lindqvist presenterade
DIS-MITT och visade släktforskningsprogram.

Lördag den 24 februari hölls Årsmötet 2001 i
Sundsvall. Se referat på sidan 11.

Lördag den 10 mars medverkade föreningen vid ett
Öppet Hus i Sandvikens Folkets Hus som arrangera-
des av Sällskapet släktforskarna i Sandviken. Staffan
Bodén och den nya faddern Claes Embäck visade ny-
heterna i DG8 samt informerade om DIS och DIS-
MITT. Där var ca 40-50 besökare och man var
mycket intresserade av vad vi hade att visa.

Lördag den 24 mars medverkade föreningen vid en
Lokalhistorisk dag i Gävle stadsbibliotek, anordnad
av bl.a. Gästriklands Genealogiska Förening och
Gävle kommun. Arne Söderström, Staffan Bodén och
Tommy Forsström visade nyheterna i DG8 samt in-
formerade om DIS och DIS-MITT. Vi fick en bra
plats och där var gott om besökare.

Lördag den 31 mars hade vi en CD-träff i forskar-
hörnan vid Medelpadsarkiv. Medlemmarna hade till-
fälle att söka på föreningens CD-skivor. Tyvärr kom
endast 3 medlemmar, trots att man efterfrågat en så-
dan träff. Medverkande var Annika Lindqvist och
Tomas Sahlin.

Torsdag den 16 augusti medverkade föreningen vid
arrangemanget Kulturskymning på Storgatan i Hu-
diksvall. Staffan Bodén träffade folk på gatan, pratade
släktforskning och visade, DG8, Dödskivan, släkt-
böcker, m.m, samt informerade om DIS och DIS-
MITT. Dessutom medverkade medlemmar i Hudik-
svallsbygdens Släktforskarförening.

Lördag den 18 augusti medverkade föreningen vid
Klampenborgsdagen i Njurunda som arrangerades
av Klampenborgsföreningen. Lennart Lindqvist visa-
de sin databas i DG7 med ca 1800 klampenborgsbor
från 1863 och framåt.
Fredag-Söndag den 24-26 augusti deltog föreningen
vid Släktforskardagarna i Borås. Se referat på
sidan 6.

Indelningsverket 1695 Västerbotten
Norrbotten.

Här kan du från inskannade bilder direkt se från ori-
ginalkällan. Det är så här man skulle vilja kunna titta
i kyrkoböckerna också. Skivan är uppdelad så du en-
kelt kan ta dig fram till just den rote som intresserar
dig. Eftersom vi talar om slutet av 1600-talet så är det
inte allt för lätt att tyda skriften men kvalitén är
utomordentlig. Jag skulle kunna önskat lite mer in-
formation på skivan, historiskt och info om skivan
därför ger jag den 4 DIS-MITT loggor av 5 möjliga.

Anna Svahn
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Nya medlemmar
(sedan föregående nr)

Almström Carin, tel 026-226 10,
 Tasbäck 103, 793 97 SILJANSNÄS.
Andersson Siv, tel 060-413 24,
 Strandviksgatan 4, 860 35 SÖRÅKER.
Backing Lennart,
 Havrevägen 14, 175 50 JÄRFÄLLA.
Barås Jerker, tel 0653-122 11,
 Ovanåker 2655 A, 820 60 DELSBO.
Bergman Kerstin, tel 018-54 60 34,
 Börjegatan 8 B, 753 13 UPPSALA.
Bergström Mats, tel 060-61 01 03,
 Östermalmsgatan 6, 854 60 SUNDSVALL.
Bill Björn, tel 040-972447,
 Hantverkargatan 6 A, 211 55 MALMÖ.
Bjärmkvist Lennart, tel 060-914 96,
 Bjärme 111, 860 25 KOVLAND.
Bodare Torbjörn,
 Njutångersvägen 30, 825 92 NJUTÅNGER.
Bååthe Nils Gustav, tel 042-22 30 73,
 Ulvögatan 16, 257 31 RYDEBÄCK.
Bäckström Ann-Kristin,
 Skolgatan 8 E, 811 33 SANDVIKEN.
Dahl Stefan, tel 0660-525 06,
 Brödrabacken 12, 892 40 DOMSJÖ.
Dahlin Berit, tel 08-744 42 86,
 Hornsbruksgatan 7, 117 34 STOCKHOLM.
Debrén Lars,
 Bragevägen 3, 802 67 GÄVLE.
Edblad Pär,
 Fårticksgatan 86, 745 45 ENKÖPING.
Edlund Karin, tel 018-34 31 08,
 Aprikosvägen 113, 741 30 KNIVSTA.
Engberg Göran, tel 0586-550 97,
 Västra Boängsvägen 56, 691 44 KARLSKOGA.
Ericson Gösta,
 Katarinas väg 6 A, 2 tr, 592 31 VADSTENA.
Eriksson Ingvar,
 Sunnanåsbo 3794, 816 94 OCKELBO.
Eriksson Magnus, tel 060-15 44 34,
 Segelvägen 25, 856 53 SUNDSVALL.
Fjälling Per Alvar, tel 033-22 83 75,
 Sonatgatan 18 F, 504 71 BORÅS.
Gottvall AnnEva,
 Hårte, 820 76 JÄTTENDAL.
Grip Sven-Åke, tel 060-15 34 62,
 Östermalmsgatan 25 D, 854 60 SUNDSVALL.
Hagstedt Stig, tel 0620-153 43,
 Nygatan 7, 881 51 SOLLEFTEÅ.
Hansen Odd,
 Båtbacken 5598, 820 40 JÄRVSÖ.
Hatwell Geoffrey,
 Sankt Eriksgatan 83, 1 tr, 113 32 STOCKHOLM.

Henriksson Mary, tel 060-61 14 21,
 Fridhemsgatan 26, 854 60 SUNDSVALL.
Hessner Lars, tel 070-786 06 44,
 Egilsvägen 4, 182 78 STOCKSUND.
Holm Bernth, tel 08-771 19 92,
 Storvretsvägen 25, 142 31 SKOGÅS.
Holmgren Torbjörn,
 Norra Åsvägen 23, 806 49 GÄVLE.
Häggquist Gudrun, tel 060-57 94 01,
 Solbackavägen 28, 860 30 SÖRBERGE.
Jacobsson Bertil, tel 026-12 05 27,
 Norra Skeppargatan 28 C, 803 23 GÄVLE.
Johansson Inger, tel 026-16 00 40,
 Linvretsvägen 42, 805 97 GÄVLE.
Johansson Vivi,
 Klövervägen 12, 733 32 SALA.
Jonsson Evy,
 Kvarnbergsvägen 24, 791 50 FALUN.
Karlsson Roland, tel 060-370 30,
 Lörudden 132, 862 96 NJURUNDA.
Karlsson Svante, tel 026-19 32 75,
 Myrbackavägen 27, 804 27 GÄVLE.
Lindol Margareta, tel 0247-417 53,
 Per Nils väg 7, 793 41 INSJÖN.
Lundström Jerker,
 Åkerstagatan 5, 827 30 LJUSDAL.
Melander Rainor, tel 070-662 27 65,
 Herrsjön 4012, 873 91 BOLLSTABRUK.
Nilsson Barbro, tel 046-14 40 91,
 Sunnanvägen 18 K, 6 tr, 222 26 LUND.
Nordström Hans, tel 0660-700 15,
 Sagavägen 1270, 894 40 ÖVERHÖRNÄS.
Norvall Sven-Erik, tel 060-61 23 56,
 Repslagarevägen 18 A, 852 34 SUNDSVALL.
Nyika Margareta, tel 08-749 04 68,
 Sjöholmsvägen 54, 125 71 ÄLVSJÖ.
Näsström Kerstin, tel 0660-21 16 52,
 Villagatan 44 B, 891 37 ÖRNSKÖLDSVIK.
Palmerstedt Marianne,
 Orrstigen 12, 144 44 RÖNNINGE.
Pehrson Björn,
 Stinusvägen 15, 812 90 STORVIK.
Persson Annica, tel 0611-219 26,
 Jensenvägen 17, 871 51 HÄRNÖSAND.
Persson Lollo, tel 0647-230 29,
 Bodsjöedet, 830 15 DUVED.
Pettersson Kerstin, tel 0660-168 39,
 Skogsgatan 30, 891 36 ÖRNSKÖLDSVIK.
Saf Runar, tel 016-11 37 82,
 Solskiftesgatan 25, 702 17 ÖREBRO.
Sjöberg Ambjörn,
 Drevstigen 23, 892 42 DOMSJÖ.
Sjöberg Jan, tel 0611-274 05,
 Betesvägen 55, 871 53 HÄRNÖSAND.
Sjögren Anne,
 Jädraåsvägen 46 A, 816 91 JÄDRAÅS.
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Skytt Helena,
 Djupegatan 38 B, 824 50 HUDIKSVALL.
Steen Monica, tel 031-56 12 36,
 Runhällsgatan 23, 423 48 TORSLANDA.
Steringer Ann-Charlotte, tel 060-14 47 29,
 Bergsgatan 21 A, 852 36 SUNDSVALL.
Sundberg Claes, tel 0653-77 00 66,
 Box 6, 820 60 DELSBO.
Söderlund Lars-Ivan, tel 060-12 07 28,
 Nackstavägen 48 C, 853 52 SUNDSVALL.
Söderström Berith,
 Sandnäset 1343, 835 41 DVÄRSÄTT.
Wallström Bo,
 Torpvägen 22, 4 tr, 194 65 UPPLANDS VÄSBY.
Westerlund Kjell,
 Mariedal Håbo-Tibble, 197 92 BRO.
Westermark Håkan,
 Vasavägen 244, FI-642 00 NÄRPES, FINLAND.
Vestlin Monica, tel 0651-130 84,
 Kolsvedjavägen 22, 827 30 LJUSDAL.
Wikström Johnny o Marina, tel 0250-55 11 59,
 Skattungbyn, Pl 1570, 794 91 ORSA.
Wonevik Jennie-Ann, tel 070-337 46 34,
 Södra Fiskargatan 13 A, 802 80 GÄVLE.
Ytter Rolf, tel 060-205 33,
 Kinnekullevägen 22, 864 33 MATFORS.
Zwahlen Heinz, tel 08-97 42 48,
 Elsa Brändströms gata 31, 129 50 HÄGERSTEN.
Ödlund Eije E H, tel 060-56 10 40,
 Älvgatan 2 A, 865 31 KVISSLEBY.
Østborg Ole Johnny,
 2 Strøm terr 35, NO-3046 DRAMMEN, NORGE.
Öwre-Eriksson Ing-Marie,
 Odensvägen 34, 830 43 ÅS.

Var snäll och meddela Ditt telefonnummer om det
saknas vid Ditt namn ovan! Detsamma gäller
också eventuella adressändringar. Ring kassören
Göran Karis, tel 060-61 86 88, eller e-posta (se sty-
relsen).

Family Search

Denna CD är Amerikansk och all info är på engelska
vilket kan vara lite besvärligt. Jag tycker det är svårt
att hitta någon/något och att söka på skivan är krång-
ligt. Jag tycker på det hela taget att skivan är konstigt
upplagd och inte känns användarvänlig på något vis.
Kanske om man sätter sig med den under en längre
period att man kan finna någon struktur som gör att
man känner att man har någon användning för den.
Djupt besviken får skivan endast 1 DIS-MITT logga
av 5 möjliga.

Anna Svahn

Nytt i föreningens CD-bibliotek

Föreningen DIS-MITT bevakar utgivningen av olika
register, m.m. på CD och har sedan förra numret an-
skaffat följande skivor:

•  Klara 1878-1926 utg av Stockholms stadsarkiv.
•  Elfdahlen, utarb av Roland Skoglund.
•  Geografiskt-Statistiskt Handlexikon, utarb av

Carl Martin Rosenberg, utgivet 1881-1883.
•  Lycksele 1700-1920, utarb av Sven-Erik Fahles-

son.
•  Malå 1744-1920, utarb av Sven-Erik Fahlesson.
•  Åsele 1686-1920, utarb av Lennart Näslund.

Skivorna presenteras efterhand i DIS-MITT-Nytt,
och i senaste numret handlade det om Klara- och Pa-
leografi-skivorna. Skivorna medförs också vid DIS-
MITT’s träffar, där tillfälle ges till att pröva på sök-
ningar i registren.

Jättendalsgrenen av Skanke-ätten

Släktregister utarbetat av Britta Olsson, Jättendal,
och Hedvig Ohlsson, Hudiksvall.

316 sidor i kompendieformat, skapat med släktfors-
karprogrammet Disgen 7.

Jättendal den 10 juni 2001.

När författarna våren 2000 hörde Göran Malm från
Bollnäs berätta om Skanke-ätten från Jämtland, kom
tanken att bygga en stamtavla över den gren som kom
till Jättendal och där utvidgade släktet.

Malm var bjuden till Jättendals hembygdsgård av
Jättendals hembygdsförening och Nordanstigs släkt-
forskarförening för att föreläsa om den stora Jämt-
landssläkten Skanke, som har utbredning i flera län-
der.

För uppgifter till Jättendals-grenen av Skanke-ätten
har man erhållit hjälp av åtskilliga släktmedlemmar
och släktforskare i bl.a. Gnarp, Jättendal och Gävle.

Förutom nödvändiga kyrkoarkivalier såsom mikro-
kort av kyrkoböcker har man bl.a. använt sig av Ro-
ger de Robelins bok, Skanke-ätten, som låg till grund
för Malms föreläsning, och som denna bok om Jät-
tendals-grenen bygger vidare på.

Släktregistret, som innehåller ca 5100 personer, säljs
av Jättendals hembygdsförening och Nordanstigs
Bygd och Släktband Forskarförening och kostar 250
kr. Kontakta Britta Olsson, tel 0652-130 36, om du är
intresserad.

Källa: Bokens förord.
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Släktforskardagar i Borås 2001

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

Föreningen DIS-MITT hade, liksom i fjol, anordnat
en bussresa till Linköping för släktforskarföreningar-
na inom DIS-MITT's verksamhetsområde. I år in-
bjöds ytterligare föreningar efter färdvägen att åka
med, men dessa, som hade betydligt närmare till må-
let, tyckte av förståeliga skäl att det var för tidigt att
åka ner redan på torsdagen. Bussen rattades av vår
förste ordförande Bernth Lindfors, som numera är
hedersledamot och utbildningsansvarig.

Arrangemangen var till större delen förlagda till
Boråsparken, i norra utkanten av staden, där lokaler-
na för utställningar, föreläsningar, cirkelledarkonfe-
rens, riksstämma och lunchservering var belägna.

Boråsparken är belägen intill Alidebergsbadet och
Borås Djurpark. Alldeles intill ligger också Borås
camping, där en del besökare hade hyrt stugor.

Ordförandekonferens och redaktörskurs, som på-
gick parallellt hela fredagen, var förlagda till Kultur-
huset resp Sturegården, två olika lokaler i stadens
centrum med gemensam lunchservering i en tredje
byggnad.

I redaktörskursen, som pågick kl 10-17 med avbrott
kl 12-13 för lunch, deltog vår webmaster Annika
Lindqvist samt Lennart Lindqvist, redaktör för DIS-
MITT-Nytt. Kursen leddes av redaktören för Släkt-
historiskt Forum, Elisabeth Thorsell, samt redaktören
och webmaster för nättidningen Rötter, Håkan Skog-
sjö.

Före lunch blev det grupparbete med gemensam
genomgång av vad som krävs för att göra en bra
släktforskartidning. Efter lunch berättade Tom Juslin,
redaktör vid Västerbottenskuriren samt ordförande i
Södra Västerbottens Släktforskare och redaktör för

dess  medlemstidning ”Släkten”, hur man gör en
släktforskartidning i teori och praktik. Bl.a. demonst-
rerades praktiskt bildbehandling och import av bilder
till ett s.k. desktop-program.

På fredagskvällen anordnades i Textilmuséet en
gemensam middag för deltagarna i ordförandekonfe-
rens och redaktörskurs. Särskilt intressant var den
visning och körning av muséets textilmaskiner, som
föregick middagen. Men man hann bli ordentligt
hungrig.

Cirkelledarkonferensen var förlagd till lördag för-
middag.

Vid Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma,
som hölls under lördagen, hade Föreningen DIS som
vanligt det maximala fem ombud vid stämman.
Denna gång hade inte DIS-MITT någon med bland
dessa fem.

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

Teman för årets Släktforskardagar var ”Från gård-
farihandel till postorder”, ett tema med stark anknyt-
ning till orten. Ett par av de sex föredrag, som stod på
programmet verkade också ha med detta tema att
göra. Undertecknad hann tyvärr inte med att gå på
något föredragen, även om de flesta såg intressanta ut
på papperet.

Som vanligt deltog en stor mängd utställare. Där
var, förutom Sveriges Släktforskarförbund och Före-
ningen DIS, även släktforskarföreningar, arkiv och
andra institutioner, samt olika företag som bl a sålde
mikrokortläsare, släktforskarprogram, m.m, totalt
namngavs 56 st utställare i programmet, men det
brukar alltid tillkomma några på slutet.

Liksom vid bl.a. släktforskardagarna i Stockholm,
drabbades tyvärr utställare, stämmodeltagare och
åhörare av föredragen av en värme, som var ganska
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påfrestande. Särskilt drabbade detta de utställare,
bl.a. DIS-föreningarna, som hamnat på ”hyllan”, där
temperaturen ibland översteg 30 grader, och där
fönstren naturligtvis inte gick att öppna. Det sägs att
förhållandena var ännu värre i föreläsningssalen, som
helt saknade fönster.

Varför inte förlägga Släktforskardagarna till sep-
tember månad, som det var i början av Släktforskar-
dagarnas historia? Ett par tre veckor senare brukar
det vara svalare, fastän vädret ändå kan vara vackert.

I år fanns bara 2 st norrländska föreningar med
bland utställarna (enligt programmet): Föreningen
Skelleftebygdens Släktforskare samt Hembygds- och
Släktforskare Nolaskogs. Dock återfanns några DIS-
MITT:are i DIS-montern, där DIS-MITT också hade
en liten hörna med plats för info-material och en da-
tor.

Dessutom deltog ytterligare en utställare från
Norrland, nämligen SVAR. Ombud vid stämman
samt deltagare vid konferenser/kurser fanns också
med från flera norrlandsföreningar.

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

Föreningen DIS hade som vanligt den största mon-
tern. Vissa av regionalföreningarna hade därtill egna
montrar, andra huserade hos DIS. Samtliga redovisas
dock separat nedan. I Föreningen DIS’ monter fanns
bl.a:
•  Visning av DISGEN 8, två stationer varav en

med projicering.
•  Mottagning av DISBYT-utdrag.
•  Sökning i DISBYT, 4.1 milj p.
•  Fadderhörna.
•  Försäljning av medlemskap t.o.m. år 2002, mäs-

spris 100 kr.
•  Försäljning av DISGEN 8, pris 600 kr.

•  Försäljning av DISGEN 7, pris 475 kr.
•  Försäljning av DIS-PINS, mässpris 10 kr.
http://www.dis.se

DIS-SYD
•  DISBYT 2000.
•  GeneWeb.
•  DISGEN 8.
•  DIS-PINS.
•  Diskett ”Tillverkning av släktbok med DISGEN

och WORD” av Ingrid Gottfries, pris 10 kr.
http://www.dis-syd.m.se

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

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

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

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

DIS-MITT
•  Indiko - kyrkböcker på nätet on line. I år endast

Sundsvallsregionen. Tyvärr låg Demografiska
Databasen i Umeå, nere hela lördagen.

•  DISBYT on line.
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•  Hemsidor on line, speciellt norrlandsföreningar-
na.

•  Alla föreningens inköpta CD fanns för visning.
•  De medverkandes egna databaser i DISGEN

fanns givetvis med.
http://www.dis-mitt.y.se

Borås Släktforskarförening
•  Databas Födda i Sjuhäradsbygden före 1897, 123

socknar, ca 0,5 milj p.
•  Databas Knallar i Sjuhäradsbygden.
•  Databas Withfedts släktutredningar, >120.000

pers.
http://www.genealogi.se/boras.htm

Älvsborgs Regementes Traditioner
•  Databas Älvsborgs Regemente 1624-1998.
•  Traditionspaket med 1 st bok, 1 st video, 4 st CD

(1 st Traditionen, 1 st Personal, 2 st Musik), pris
965 kr + frakt. Personal-CD’n innehåller ca
23.000 personer inkl militär o civil personal samt
torplista m kartor.

http://w1.332.telia.com/~u33204852/regtradi15/
frening.htm

Dis Danmark
•  Databas i Disgen6 m 467.000 pers omfattande

privat forskning i hela norra Europa, dock mest i
Danmark.

http://users.cybercity.dk/~dko6959

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

Blekinge Släktforskarförening
•  Databas Båtsmän i Blekinge, ca 23.100 pers,

varav 14-15.000 båtsmän.
•  Databaser m privat forskning.
http://www.genealogi.se/blekinge/index.htm

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

SOFI - Språk och folkminnesinstitutet
•  CD’ar med svenska folkmål (dialekter) skräddar-

sys på beställning.
http://www.dal.lu.se/sofi/sofi.htm

Ulricehamnsbygdens Forskarklubb
•  Databas Soldater.

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

LA i Vadstena
•  Bouppteckningsregister för upptagningsområdet.
•  Personregister ”Nixon” över diverse litterära

verk.
http://www.ra.se/vala

Hallands Genealogiska Förening
•  CD Bouppteckningsregister Halland 1671-1850,

300 kr.
•  CD Halmstads tingsrätts Ledningsböcker 1820-

1900, 150 kr.
•  Div. databaser.
http://www.halland.genealogi.se

Trollhättebygdens Släktforskare
•  Databas, se Släktdata.
http://go.to/thbsf

Föreningen Släktdata
•  Databas m FVD i väst-Sverige (Bohuslän, Dals-

land, Västergötland), ca 740.000 p. Registren
finns på hemsidan.

•  CD dito, pris 65 kr inkl porto efter beställning.
http://www.slaktdata.org

GöteborgsRegionens Släktforskare
•  Dubbel-CD Emigranten, version 2, pris 1250 kr

(1000 kr fram t.o.m. Bokmässan, utsänds gratis
under september till dem som köpt version 1).

http://www.genealogi.se/grs.htm

Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening
•  Databas FVD 40 förs. i Jönköpings-bygden med

över 335.000 p. Registren finns på hemsidan.
•  CD d:o, pris 50 kr för medlemmar.
http://www.jbgf.just.nu

Kronobergs Genealogiska Förening
•  Databas FVD Kronobergs län, >700.000 p i 90

förs 1642-1926. Översikt över registren finns på
hemsidan.

•  CD d:o, pris 350 kr för medlemmar.
http://www.genealogi.se/kgf.htm

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

Stockholms Stadsarkiv
•  CD Söder i våra hjärtan, pris 395 kr (mässpris

325 kr).
•  CD Klara 1878-1926, ca 193.000 p, pris 295 kr

(mässpris 195 kr).
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•  CD-paket, båda skivorna, mässpris 500 kr.
•  CD Gamla Stan under 750 år kommer nästa år

(broschyr fanns).
http://www.ssa.stockholm.se

Föreningen Skelleftebygdens Släktforskare
•  Indiko - kyrkböcker på nätet on line. Tyvärr låg

Demografiska Databasen i Umeå, nere hela lör-
dagen.

•  CD Dödsannonsregister Norra Västerbotten
(tidn) 1928-1966, pris 200 kr.

•  CD Kenneth Mossbergs släktforskningsmtrl från
Burträsk, Lövånger, Nysätra och Robertsfors.

•  CD Kjell-Åke Lundströms släktforskningsmtrl
från Stensele över samer och nybyggare i inlan-
det och fjällvärlden.

http://www.skelleftea.org/forening/fss

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

Fricorps
•  Släktforskarprogrammet History, ver 1.0.
http://www.fricorps.com

Föreningen för Smedsläktsforskning
•  CD Smedskivan, ver 2, >50.000 pers, pris 230 kr

(180 kr om skivan med ver 1 insändes före års-
skiftet, 140 kr för medlemmar, medlemsvgift 80
kr).

http://www.smed.genealogi.se

Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum
•  Databas FVD i 180 församlingar i Kalmar län

och grannlänen, ca 3.160.000 p.
http://www.algonet.se/~thunberg/plf
http://www.algonet.se/~samblixt/PLFmeny.htm

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

Landsarkivet i Göteborg
•  Hemsida on line
http://www.ra.se/gla

Riksarkivet
•  Databas NAD on line.
•  Databas "Konselj", dvs regeringsärenden 1840-

1920.
•  CD Landskapshandlingar 1520-1630.
•  CD De svenska medeltidsbreven.
http://www.ra.se

Atremi
•  CD Emibas, Svenska Emigrantinstitutets interna

samlings-DC av databaser.

http://w1.587.telia.com/~u58702131

Landsarkivet i Lund
•  Demografisk Databas Södra Sverige - DDS on

line.
http://www.ra.se/lla
http://ddss.nu

Skånes Genealogiska Förbund
•  Databas Skånes knektregister.
http://www.sgf.m.se

Jesu Kristi Kyrka av de Sista Dagars Heliga
•  Släktforskarprogrammet PAF.
•  Family Search on line.
•  Pedigree Resource File on line.
•  CD Family Search.
•  CD Pedigree Resource File.
•  CD Family History Library Catalogue.
http://www.familysearch.org

Sveriges Släktforskarförbund
•  CD NAD, reapris 210 kr.
•  CD Svenskt Biografiskt Lexikon, medlpris 870

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

Genline
•  Kyrkböcker On Line - scannade kyrkobokssidor

på Internet (i stort sett Kalmar län).
http://www.genline.se

På lördagkvällen anordnades den sedvanliga
Stämmomiddagen i Militärpalatset (f.d. Älvsborgs
Regemente) med underhållning, som bl.a. bestod av
skämtsam skönsång av de 2 unga damerna Tina Gun-
narsson och Maria Joelsson. Dessutom småpratade
Göran Stenbäcken och berättade Västgötahistorier.
Som spirituell konferencier fungerade Rolf Ekelund
från värdföreningen.

Sveriges Släktforskarförbunds hedersdiplom för
långvariga och förtjänstfulla insatser till släktforskar-
rörelsens fromma delades ut till Anna-Lisa Berglund,
Trollhättan, Ulla Sköld, Västerås och Harry
Hjertqvist, Alvesta, Victor Örnbergs hederspris på
10.000 kr överlämnades till Bertil Grundström, Alve-
sta.

Dalaförbundets utsände, Stenåke Pettersson, tog
därefter av Västgöta GF's ordförande, Erik Carlsson,
emot budkavlen för Släktforskardagar år 2002, som
anordnas i Borlänge den 23-25 augusti av Dalarnas
Släktforskarförbund.

Middagen inramades tyvärr av bristfälligt fungera-
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de busskommunikationer (bussarna kom inte när och
dit de skulle). Detta stal en hel del tid av kvällen, var-
för det sedvanliga eftersnacket i samband med mid-
dagen fick utgå.

Värdföreningarna skall, trots denna skönhetsfläck
samt detta med värmen, ha beröm för i övrigt väl
fungerande arrangemang.

Vi ser nu fram emot Släktforskardagarna år 2002 i
Borlänge, http://welcome.to/dalarna2002
samt år 2003 i Ronneby,
http://www.genealogi.se/blekinge/riksstam.htm.

Lennart Lindqvist

Paleografi

Denna skiva är framtagen av Svar för att användas till
utbildning i skriftstilar från 1600-1800talet. Den ger
ett otroligt pedagogiskt intryck och man vill lära sig
mer. Den är mycket genomarbetad och det är svårt att
slita sig från skivan. Den är i första hand framtagen
för studieverksamhet (det ingår t ex paleografi i en-
staka högskolekurser) Jag rekommenderar skarpt att
gå en kurs i ämnet eller att på annat sätt komma i
kontakt med skivan. Ger den full pott i DIS-MITT
loggor. D v s 5 DIS-MITT loggor av 5 möjliga.

Anna Svahn

SeniorNet

Surfande seniorer i Sundsvall har nu bildat förening-
en SeniorNet, som har haft sitt första årsmöte. ”75-
åringar, som för några månader sedan inte tagit i ett
tangentbord, skickar nu e-post till barnbarnen i
USA”, säger föreningens ordförande, Britt-Marie
Andersson.

Att surfa på Internet är numera inte bara en syssel-
sättning för de yngre generationerna. I november
förra året startade SeniorNet i Sundsvall. Föreningen
är ett nätverk av data- och Internet-intresserade senio-
rer (dvs. i princip 55+, men någon nedre åldersgräns
finns inte i stadgarna). Syftet är att öppna datavärlden
för äldre människor, samtidigt som man träffas och
trivs.

På riksnivå har SeniorNet funnits sedan 1996, då fö-
reningen grundades på initiativ av IT-kommissionen.
SeniorNet Sweden är en ideell och opolitisk förening
samt ett nätverk för seniorer som vill deltaga i ska-
pandet av det nya informationssamhället. Syftet är att
öka seniorernas livskvalitet och överbrygga genera-
tionsklyftor. I Sundsvall har SeniorNet 120 medlem-
mar, varav 75 deltar i utbildning på olika nivåer.

Medlemsavgiften är 200 kronor för de närmast föl-
jande tolv kalendermånaderna. Som medlem får
du - vid uppkoppling till Internet - fullständig tillgång
till hela webbplatsen www.seniornet.se (där allt in-
nehåll är på svenska). Du hittar här aktuella diskus-
sioner, råd och länklistor, möjligheter att leta efter
andra medlemmar som delar dina intressen och/eller
bor på din ort, upplysning om datorkurser till för-
månliga priser, inbjudningar till evenemang arrange-
rade av eller i samarbete med SeniorNet Sweden, ra-
batter på varor och tjänster från föreningens samar-
betspartners, inköpsråd, hjälp och support av andra
medlemmar, kontakt med andra medlemmar för att ni
ska kunna bilda en lokal SeniorNet-klubb på er ort.
Dessutom blir du som medlem pionjär och är med
och formar SeniorNet Sweden!

Utbildningen i ordbehandling och Internet leds av
medlemmarna själva. Det finns en poäng i att det är
äldre som lär äldre. Vi pratar samma språk och tänker
på samma sätt, säger Britt-Marie Andersson, som är
en av initiativtagarna till SeniorNet i Sundsvall.

Britt-Marie hittade svenska SeniorNets hemsida på
Internet och fick idén att starta upp verksamhet även i
Sundsvall. Det visade sig vara en bra idé. ”Intresset
och entusiasmen är stor för det här och jag tror att
verksamheten kan fortsätta att växa”, konstaterar
Britt-Marie Andersson.

Planer finns nu på att öppna ett Internet-café. Tanken
är att Sundsvalls seniorer snart skall kunna koppla
upp sig med en kopp kaffe i handen.

Britt-Marie’s bästa surftips för dig som är litet
äldre:
•  Besök SeniorNets hemsida på

http://www.seniornet.se. Där tas ämnen upp som
intresserar dig som är över 55 år.

•  Betala dina räkningar via Internet. Snabbt och enkelt.
•  Boka resan på nätet. Det är lätt att leta sig fram bland

reseföretagen och jämföra utbud och pris.
•  Om du missar dit favoritprogram på TV är det enkelt

att uppdatera sig på http://ww.svt.se, Sveriges
Televisions hemsida.

•  Var nyfiken! Det finns massor av intressanta och
användbara sajter om man bara letar. Passagen,
http://ww.passagen.se, är en bra portal att utgå från.

Källa: Anna Danielsson, Dagbladet och SeniorNet
Swedens hemsida http://www.seniornet.se

SVAR-husets öppettider
Återstoden av 2001: ons kl 08-20, övr vard kl 08-16.

Tel vxl 0623-725 00.
E-post: kundtjanst@svar.ra.se
Hemsida: http:// www.svar.ra.se
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Rapport från årsmötet 2001

Lördagen den 24 februari hade DIS-MITT Års-
möte i Mitthögskolans lokaler i Campus Sundsvall,
Åkroken.

Föreningens ordförande Robert Hammarstedt, Nju-
runda, hälsade de 28 närvarande hjärtligt välkomna,
redogjorde kortfattat för dagens program samt öpp-
nade mötet.

Till ordförande för mötet valdes ordföranden i
Midälva Genealogiska Förening, Karl-Ingvar Ång-
ström, Härnösand, och till sekreterare föreningens
sekreterare Lennart Lindqvist, Alnö.

Till justerare för mötet och tillika rösträknare val-
des Anna Svahn, Sundsvall, och Tomas Sahlin,
Sundsvall. Mötet fann att mötet var behörigen utlyst
och fastställde den föreslagna föredragningslistan.

Styrelsens verksamhetsberättelse, som fanns att
tillgå för mötesdeltagarna, , behövde enligt mötet ej
föredras. Den ekonomiska berättelsen föredrogs av
föreningens kassör Göran Karis, Sundsvall. Reviso-
rernas berättelse föredrogs av Jan Lilliesköld, Sunds-
bruk, varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet för
det gångna verksamhetsåret.

Till ordförande på ett år nyvaldes Annika Lindqvist,
Alnö i stället för Robert Hammarstedt, Njurunda, som
avböjt omval.

Till styrelseledamöter på två år omvaldes Göran
Karis, Sundsvall, och Lennart Lindqvist, Alnö, samt
nyvaldes Britt-Mari Wiberg, Timrå, i stället för Arne
Söderström, Njutånger. Till styrelsesuppleanter på ett
år omvaldes Erik Svanberg, Strömsund, och Gertrud
Söderin, Ljusdal, samt nyvaldes Reine Björkman,
Örnsköldsvik, i stället för Lars Bruman, Strömsund.
Reine Björkman, som fram till årsmötet tillhörde
valberedningen, föreslogs av Edith Westman,
Örnsköldsvik.

Till revisorer på ett år omvaldes Jan Lilliesköld,
Sundsbruk, och Kurt Pettersson, Sundsvall. Till revi-
sorsuppleant på ett år omvaldes Helén Mattsson, Nju-
runda.

Till ledamöter i valberedningen nyvaldes Robert
Hammarstedt, Njurunda, (sammankallande), Arne
Söderström, Njutånger, och Georg Lundqvist, Bjästa.

Inga motioner hade inkommit till årsmötet. Inga
förslag från styrelsen förelåg, förutom förslag till
budget för 2001 och årsavgift för 2002.

Budgeten för verksamhetsåret 2001 fastställdes en-
ligt styrelsens förslag. Årsavgiften för 2002 fastställ-
des enligt styrelsens förslag till oförändrat 60 kr.

På en fråga under punkten ”Övriga frågor” från da-
gens värd, Anders Hast, Sundsvall, om hur förening-
ens utbildningsansvarige utses, svarade Robert
Hammarstedt att denne utses av styrelsen.

Mötesordföranden Karl-Ingvar Ångström tackade
den avgående styrelsen för gott arbete, varpå före-
ningens nya ordförande Annika Lindqvist avtackade
den avgående ordföranden Robert Hammarstedt med
en blombukett. Enligt styrelsens beslut utnämndes

Robert Hammarstedt till Hedersledamot nr 2, varvid
Annika Lindqvist överlämnade ett nyinstiftat diplom,
som bekräftelse på detta. Robert tackade styrelsen
och önskade den nya styrelsen lycka till, varefter han
sammanfattade föreningens utveckling.

Avgående ordföranden Robert Hammarstedt över-
lämnade retroaktivt diplomet till Hedersledamot nr 1,
Bernth Lindfors. Bernth tackade för detta och talade
också om föreningens historia. Bernth meddelade, att
DIS-ordföranden Sture Bjelkåker hälsar och önskar
den nya styrelsen lycka till. DIS-MITT är f.ö. den
första DIS-föreningen med kvinnlig ordförande och
med en styrelse som till nära hälften består av kvin-
nor.

Mötesordföranden Karl-Ingvar Ångström tackade
de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Därefter visade Robert Hammarstedt nyheterna i
Disgen 8, varpå föreningen bjöd på kaffe/te och
smörgåsar.

Efter fikat tog MGF-ordföranden Karl-Ingvar Ång-
ström vid och informerade i ett intressant anförande
om Elektroniska lantmäterikartor för släkt- och
hembygdsforskning. Se separat artikel på sid 7 i
nummer 1/2001 av DIS-MITT-Nytt.
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Under dagen fanns möjlighet att söka på förening-
ens olika CD-skivor och till inlämning av DISBYT-
utdrag.

E-post

Ytterligare några e-post-adresser (nya eller ändrade)
till DIS-MITT-medlemmar:

Ahlström Arne, Östersund:
 arne.grim@alfa.telenordia.se
Andersson Kerstin, Kovland:
 ker.and@telia.com
Björkman Reine, Örnsköldsvik:
 reine41@webaid.nu
Björs Jonas, Frösön:
 jonas.bjors@jamtport.se
Blästa Jörgen, Sundsvall:
 jorgen.b.blasta@telia.se
Brännberg Gudrun, Indal:
 gudrun.brannberg@skolverket.se
Edman Britt-Marie, Sundsvall:
 edman.b-m@telia.com
Eriksson Magnus, Sundsvall:
 magnus.eriksson@ite.mh.se
Hammarstedt Robert, Njurunda:
 robert.hammarstedt@telia.com
Helldén Elisabeth, Örebro:
 elisabeth.hellden1@swipnet.se
Hörnell Eva, Överhörnäs:
 evahornell@hotmail.com
Lindqvist Annika, Alnö:
 ann.lin@telia.com
Lindqvist Lennart, Alnö:
 lennart.b.lindqvist@telia.com
Lundin Lena, Sundsvall:
 lena.lundin@telia.com
Nilsson Lennart, Krokom:
 lennart.nilsson@mail.op.se
Olsson Bo, Östersund:
 bege.konsult@telia.com
Sahlin Tomas, Sundsvall:
 tomas.sahlin@tejm.passagen.se
Samuelsson Robert, Gagnef:
 robert.samuelsson@swedenmail.com
Sjöberg Knuth, Umeå:
 knuth.sjoberg@bredband.net
Sundqvist, Curt, Ullånger:
 curt@hkship.se
Svahn Anna, Sundsvall:
 annasvahn@dof.se
Wikström Johnny o Maria, Orsa:
 johnny_w@telia.com

Rätt skall vara rätt

I förra numret av DIS-MITT-Nytt
gjorde vår vice ordförande Staffan
Bodén en utförlig presentation av
sig själv med ett fint porträtt därtill.
Tyvärr kom inte namnet med, vil-
ket red beklagar djupt. För att i nå-
gon mån råda bot på denna fadäs,
meddelas härmed att det här är
Staffan Bodén.

Hemsidor för släktforskare

A Genealogy Experience:
 http://communities.msn.com/AGenealogyExperience
Antikvariat Genealogia:
 http://www.genealogica.com/
Demografiska databasen: http://www2.ddb.umu.se/
Familjen Lindqvists hemsida:
 http://come.to/lindqvists
GamlaKartor: http://www.gamlakartor.nu/
Genline: http://www.genline.se/
Göteborgs-Emigranten:
 http://www.goteborgs-emigranten.com/
Indiko: http://www2.ddb.umu.se/windiko/indiko.htm
Kartbutiken: http://www.kartbutiken.se/
Lantmäteriet: http://www.lantmateriet.se/
Medelpadsarkiv:
 http://www.sundsvall.se/medelpadsarkiv/
Riksarkivet: http://www.ra.se/
Rötter: http://www.genealogi.se/
SeniorNet: http://www.seniornet.se/
Släktforskarringen: http://www.webring.org/cgi-
 bin/webring?ring=swgenering&id=69&next5
Släktdata: http://www.slaktdata.org/
Swedish Genealogy Page:
 http://home3.swipnet.se/~w-30295/index1.htm
Svenskt biografiskt handlexikon:
 http://www.lysator.liu.se/runeberg/sbh/
För övrigt se artiklarna i detta nr

Du medlem, som har egen hemsida eller e-post-
adress som ej redan har publicerats i medlemsbladet,
meddela din(a) adress(er) till redaktören så kommer
du med nästa gång (även ändringar).

För att komma med e-post-adress eller länk på
Föreningen DIS’ hemsida krävs att du själv anmä-
ler din hemsida resp e-post-adress t ex via deras
hemsida.

Detta gäller även Föreningen DIS-MITT’s hemsida
liksom Släktforskarförbundets hemsida "Rötter". Är
du med på dessa tre kan du räkna med att bli sedd.
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Rapport från DIS-MITT’s Fadder/Funk-
tionärsträff 2001-05-05

En regional Fadder/Funktionärsträff anordnades
lördag den 5 maj i Sydkrafts lokaler i Sundsvall. In-
bjudna var samtliga faddrar på DIS-MITT’s fadder-
lista samt övriga DIS-MITT-funktionärer.

Efter kaffe/te och macka i cafeterian samlades vi i
möteslokalen, där vi presenterade oss för varandra.

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

Lunch intogs gemensamt i närliggande Restaurang
Centralen.

Efter lunchen tittade vi på Peter Larssons videofilm
”Levnadsöden - av samma rot och stam”.

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

terligare diskussioner fördes.
DISBYT-ombudet Tomas Sahlin uppmanade de

närvarande om att informera medlemmarna om att
även ta med länen i sina DISBYT-utdrag, eftersom en
hel del sockennamn förekommer på flera håll i lan-
det.

Efter en, som arrangörerna hoppas, givande dag
drog var och en hem till sitt.

Frågorna som kom upp under dagen har skickats
till DIS’ teknikgrupp för vidare bearbetning.

En enkät om intrycken från träffen och förslag till
ämnen för nästa träff har senare skickas ut till samtli-
ga inbjudna, men svarsprocenten är hittills mycket
låg. De fåtal som svarat anser bl.a. att det är lagom
med en regional fadderträff per år.

Lennart Lindqvist

Reunion-spalten

Hej alla Reunion-användare!

Som fadder för Reunion  är det inte många frågor
som dyker upp. Det måste bero på att systemet är så
lätthanterligt. Vissa problem kvarstår dock.

Ett problem som tydligen
inte går att rätta till har med
Import av GEDCOM-filer
att göra. Även om man väljer
rätt teckenuppsättning så blir
månaderna maj och oktober
felaktigt översatt till MAY
och OCT. Det handlar om att
vi hanterar datum på så olika
sätt i USA och i Sverige. För
att det skall bli rätt får man
redigera GEDCOM-filen med ett textprogram t ex
BBEdit och använda sök/ersätt och stava månaderna
rätt.

En fråga till Reunion-Nordic på nätet handlar om
hur man kan göra ännu snyggare hemsidor. Ett tips
från Fredrik Jonsson:

”Jag använder BBEdit (texteditor) och sök/ersätt.
På så sätt kan jag fixa till flera tusen sidor utan allt
för stort arbete. BBEdit klarar grep-sökning och tar
man sig lite tid att lära sig det går det att söka och er-
sätta mycket komplexa strängar. Läs mer på Bare
Bones hemsida <http://www.barebones.com/>. En
bra texteditor är ett av de mest användbara program-
men man kan ha sin dator.”

På återseende

Kerstin Farm
e-mail: kerstin.farm@telia.com
hemsida: http:/w1.telia.com/~u60603256/Antavla/
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En medlem presenterar sig:

Hej alla ”DIS-MITT:are”!

Jag heter Britt-Mari Wi-
berg och är ny ledamot i
DIS-MITT’s styrelse. Min
förhoppning är att jag, du
och de övriga ca 640 med-
lemmarna tillsammans skall
tillföra något som bidrar till
en fortsatt framgångsrik ut-
veckling av föreningen.

Nu skall jag försöka ge Er
en bild av vem Ni har valt in i styrelsen (det är så
dags nu va?).

Jag föddes 1950 i Sundsvall. Yrkesvalet föll efter
mycket beslutsångest till slut på kartteknikeryrket.
1970 avslutade jag min utbildning och har därefter
avverkat en del arbetsplatser, Lantmäteriverket,
VBB, stadsingenjörskontoret, Sundsvalls energi och
Timrå kommun. Yrket har under åren genomgått en
radikal förändring, från att ha varit ett rent hantverk
till att numera vara helt datoriserat. Det har delvis bi-
dragit till mitt dataintresse.

1970 gifte jag mig och flyttade till Timrå. 1971 fick
jag mitt första barn, en son. 1974 fick jag en dotter.
Nu har jag också fyra barnbarn, den äldste sex år och
den yngste sex månader.

Att jag började intressera mig för släkten beror nog
på att min mamma berättade mycket om sina anhöri-
ga och om händelser hon varit med om. Dessutom
hade hon i hela sitt liv samlat foton, släktutredningar,
döds-, och födelseannonser, brev mm. I början när
hon berättade var jag inte så intresserad så en hel del
gick in genom ena örat och ut genom det andra. Men
det är väl så med livet, det är olika faser och när man
är ung och mitt i livet med småbarn och arbete finns
det inte så mycket tid att över. Mamma dog 1993 och
jag fick då ta hand om materialet. Ganska snart för-
stod jag att jag inte skulle klara av att hålla ordning
på det om jag inte matade in det i ett dataprogram.
Mitt val blev Win-Family, men när DISGEN 7 kom
förde jag över allt till det. Intresset för släktforskning
var väckt.

Forska eller leta
Att kalla sig för släktforskare låter mycket pretenti-

öst och därför brukar jag hellre kalla mig släktletare.
När jag hade matat in allt material jag fått av min
mamma och själv började leta mina anor tog jag mod
till mig att ställa några frågor till etablerade släkt-
forskare och fick klart för mig att de tyckte att jag var
amatör. Svaren blev ibland ganska "spydiga", frågor-
na var väl för simpla. Det gjorde att jag blev lite
skrämd och tänkte att det är nog bäst att inte ställa

fler frågor till de professionella släktforskarna. Idag
vet jag bättre, det flesta som forskar är otroligt hjälp-
samma personer och jag har fått massor av tips och
råd.

Anor
Den enda av mina mor- och farföräldrar som jag

träffat och har något minne av är min morfar Nils Jo-
nas Dahlqvist från Åse i Indal. Han flyttade till
Bjärme när han gifte sig med mormor Anny Berta
Eloisa Bjermkvist. Morfar dog när jag var tre år och
det jag kommer ihåg om honom är att han hade mint-
pastiller under kudden i sin sjuksäng. Resten har be-
rättats för mig. De fick sex barn men endast två fick
leva så länge att de hann bilda familj. Mormor dog
när minsta barnet, min mor, endast var två år.

Farfar, Per Anton Olofsson var en riktig krutgubbe,
han föddes i Krokvattnet, Nysätra församling i Väs-
terbotten. Han köpte ett hemman, Svenmarken i Kå-
labodaby, Nysätra. 1934 dog han, 75 år gammal. Han
hade då hunnit med två äktenskap. Det första ingick
han 1889 och de fick 11 barn på 16 år. Hustrun dog
1907 och när han var 60 år gifte han om sig med min
farmor, Maria Johanna Burman, född i Åbyn i Bur-
träsk och med henne fick han ytterligare 2 barn, den
äldste är min pappa. Farmor hade tre barn i ett tidiga-
re äktenskap och var 43 år när hon gifte om sig med
farfar.

Efter att ha letat på min bondesläkt övergick jag att
leta lite på min mans släkt, som jag tyckte verkade
mycket spännande. Namnet Wiberg trodde jag var ett
modernt namn, så jag bestämde mig för att börja med
att ta reda på hur länge släkten burit namnet. Hans
farfar föddes i Sala stadsförsamling och var verksam
i silvergruvan. När silvergruvan lades ner 1908 drog
han norrut och träffade sin blivande hustru i Ed,
Västernorrlands län. Resan gick vidare och de fort-
satte till Kiruna för att arbeta i gruvan där. Nu har jag
hittat Wiberg ner till mitten av 1700-talet och där har
jag stött på problem.

Hans morfar är född i Könkämä sameby i Karesu-
ando i Norrbottens län. Han är alltså same eller lapp
som det står i kyrkböckerna. Han hette Anders Lars-
son Piltto och föddes 1873. 1907 flyttade han till Äi-
jävaara i Gällivare  och gifte sig med en änka som
hade fyra barn och de fick ett barn tillsammans. Hust-
run dog och han blev ensam med hennes fyra barn
och deras gemensamma. Det gemensamma barnet
dog också några månader senare. Två år senare gifte
han sig med pigan, Hilma Josefina Brännvall från
Korpilombolo, hon är min mans mormor. De får nio
barn tillsammans. Hon lär ha varit Äijävaarapojkar-
nas drömflicka, så vacker att de diktade en visa på
finska om hennes skönhet. Prästen i Gällivare lär in-
för församlingen vid ett husförhör ha sagt att hon var
så vacker att "Gud var på särdeles gott humör då han
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skapade dig Hilma".

Släktens "värsting"
Som Ni vet är det mycket skrivet om personer som

begått brott. Den grövsta brottsling jag hittat är min
mf mm mm f, Per Persson Malander, storbonde i
Maland by i Skön. 1797 råkade han i gräl med bon-
den Paul Andersson Molin i Ljusta och stack ned ho-
nom med en täljkniv. 1798 avrättades han och be-
gravdes på en avsides plats vid den gamla kyrkan i
Skön. Mer om denna ruskiga historia går att läsa om i
boken "Ur Skönbygdens Historia" av Reinhold Ols-
son.

Fråga och dokumentera
För mig är inte det viktigaste i livet att leta anor i

arkiven, utan att leva i nuet och att ha tid att umgås
med de som står en nära, i morgon kan det vara för-
sent. Det gäller att försöka hitta en lagom dos av allt,
men jag försöker att fråga, lyssna och dokumentera
det jag får veta. Att en regnig dag titta på gamla foto-
grafier med sina äldre släktingar är ett bra sätt att få
dem att komma ihåg händelser och berätta. En längre
tid har jag försökt hitta något system för att organise-
ra mina foton. Har Du något bra tips kan du väl höra
av Dig.

Hälsningar Britt-Mari

DIS-MITT fyller 10 år

Nästa år, d.v.s. år 2002 fyller föreningen 10 år. Det
var den 15 november 1992 som föreningen bildades.
Att det gått 10 år tycker styrelsen bör firas på något
sätt. Ja, vi firade ju redan då föreningen fyllde 5 år.

Den gången, d.v.s. 1997, hade vi utställningar och
föredrag en lördag i Mitthögskolans nya lokaler,
Campus Åkroken, Sundsvall. Mer om detta finns att
läsa i DIS-MITT-Nytt nr 2/1997 och nr 1/1998.

Du medlem! Vad tycker du medlem att vi ska göra
vid 10-årsjubiléet?. Vi vill ha förslag från dig på
detta. Vi behöver också några frivilliga som kan
hjälpa till med arrangemanget.

Om du har idéer och/eller vill hjälpa till med något,
hör av dig till undertecknad så snart som möjligt. Vi
har så smått börjat bilda en jubiléumsgrupp, som bara
längtar efter att börja planera.

Lennart Lindqvist
tel 060-558339, e-post: lennart.b.lindqvist@telia.com

Teknikrutan

Virusar
grasserar, speciellt för de datoranvändare som har
mail. Några kreativa "fjortisar", dvs ungdomar i ål-
dern kring 14 år (eller betydligt äldre personer med
samma omdöme som en omogen 14-åring) tycker

tydligen att det är "jätteballt"
att sabotera för andra. Man
kan jämföra med de ligister
som lyckas förstöra glasrutor
på busshållplatserna. Syftet
är det samma. Förstöra. Som
vuxen blir man inte klok på
detta. De flesta ungdomarna
är ju fantastiskt fina och
skötsamma och det är en
liten klick som står för
förstörandet.

I och med globaliseringen av Internet och e-post
kan effekterna av ett saboterande virus bli kolossalt
omfattande i jämförelse med några trasiga glasrutor
på busshållplatsen.

Det senaste (i skrivande stund) mer omfattande vi-
ruset kallas "SirCam". Det sprider sig vid smitta till
adressater i den personliga adressboken och bifogar
slumpmässigt ett dokument ur katalogen "Mina do-
kument". Man är inte helt säker på om det händer nå-
got mer, men det ryktas om att den smittade datorn
får fnatt någon gång i oktober och rensar hårddisken.

Jag rekommenderar att ni som har e-post, skaffa ett
bra virusprogram. Det finns flera typer. Norton och
McAffee är två som är bra. Uppdatera dessa program
regelbundet efter installation. Det gör man på Internet
och utan kostnad. När ett nytt virus sprids och blir
känt uppdaterar tillverkarna sina program inom nå-
gon timme. Tag för vana att kontrollera uppdatering-
ar 1-2 gånger per månad och när ryktet kommer om
ett nytt virus. Öppna inte heller post som verkar lite
konstig och framförallt - klicka aldrig på en misstänkt
bifogad fil!! Kommer posten från någon du känner
som normalt språkar med dig på svenska och texten
är på engelska, öppna inte bifogade filer utan att
först kontakta avsändaren. Texten i "SirCam" började
med "Hi, how are you?". Skulle jag få ett sådant mail
från en medlem i DIS-MITT så åkte det rakt ner i
"papperskorgen". Var lite misstänksam!

Problem med MS Outlook och MS Outlook Ex-
press

Det är egentligen sanslöst att Microsoft släpper ut
två mailprogram som inte kan "prata" fullt ut med
varandra! Det finns de som påstår att MS Windows
med tillhörande MS-program är det största viruset av
alla. Ibland är man benägen att hålla med.
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Outlook är ett mer avancerat program än Outlook
Express. Detta innebär att Outlook kan skicka mail
formaterade så att Express inte förstår texten
och/eller bifogade filer. Har man Outlook kan man
välja att skicka texten som "oformaterad text" eller i
html-format. Dessa filformat förstår andra mailpro-
gram som t ex Outlook Express. Ni som använder
Outlook, gör så här:

Gå in på verktygsmenyn/tools, alternativ/options,
skicka/mail format och välj HTML eller oformaterad
text/plain text. Då kan man hantera mail som motta-
gare oavsett program.

Om man skulle vilja skicka något roligt i olika fär-
ger så kan man göra ett dokument och bifoga detta i
brevet.

Lycka till!

Bildhantering
Nu har Adobe släppt en ny release av sin Photo-

shop 6,0 i lightversion, Photoshop Elements, som
förmodligen kommer att bifogas vid nyköp av vissa
scanners. Elements finns annars att köpa för under
1000:- inkl moms. Programmet är mycket "potent"
och klarar av nästan allt som Photoshop 6,0 kan.
Stora skillnaden är att Elements inte klarar färgläget
CMYK. Det är ointressant för de flesta användare.
Det finns en funktion i Elements som inte finns i sto-
rebror Photoshop 6,0 och det är "panoramabild". Här
kan programmet sätta ihop flera bilder tagna i en sek-
vens till en enda lång bild. Resultatet är förvånansvärt
bra! Se bara till att justera bildernas ljushet och kon-
trast så de är lika, annars syns skarvarna väl.

Disgen 8
Nu finns uppdateringar till DG8a, dg8u-80a.exe. På

http://www.dis.se/dg8/dg8a-fixed.htm finns en lista
över rättade fel i DG8a. Vidare finns genlineup-
date.exe att hämta hem som är en komplettering till
Svenska kyrkböcker online för DG8a. Ni kan själva
se om det kommit uppdateringar till DG genom att
titta på sidan http://www.dis.se/dg8/uppd.htm. Prak-
tiskt, eller hur?

ADSL, funderingar
Dessa underbara förkortningar! Jag ger mig inte in

på att förklara förkortningen, men det är i alla fall
Telias erbjudande om "bredband". Det är ca 15-20
gånger snabbare än ett 56K-modem. och således ca
10 gånger snabbare än ISDN. Man lovar överförings-
hastigheten 512 kbit vilket är 0,5 Gbit. Andra leve-
rantörer erbjuder 2 Gbit som då är 4 gånger snabbare.
Det jag tycker är mest förvånande är att man kör da-
tatrafiken med snabb hastighet på samma trådar som
man samtidigt kan prata i telefon! Underbart! Och
man surfar dygnet runt utan extra kostnad. Månads-
kostnaden är från 1/9 325:- och kan väl anses vara

lite drygt, men snabbt går det jämfört med modem.

Brandvägg mot attacker från Internet
Observera! Är du inloggad på Internet så kan du

drabbas av att någon försöker komma åt din dator.
Har du nätverk hemma så har du säkert "delat ut"
hårddisken eller mappar så andra kan komma åt dem.
Du kan då drabbas av att plötsligt få in oönskade filer
på datorn från Internet. Detta gäller framförallt de
som har bredbandsuppkoppling där man oftast erhål-
ler samma s.k. IP-adress när man loggar in.

Som hjälp mot detta kan man installera ett program
som skyddar mot angrepp utifrån, en s.k. brandvägg.
Det finns en uppsjö av dessa på marknaden. Vissa
köper man, andra finns som gratis programvara.

Det finns också s.k. routers som man kan dela för-
bindelse mellan datorer lokalt och Internet. Vissa
routers har en funktion som delar ut IP-adresser till
datorerna lokalt och har sin egna IP-adress mot Inter-
net. Detta gör att de lokala datorernas IP-adresser inte
syns utifrån Internet och gör kopplingen säkrare mot
angrepp.

TV-nyheterna i dag visade att trådlösa nätverk är
verkligen säkerhetslösa! Man kan alltså på 100-tals
meters håll lyssna av trafiken i ett trådlöst nätverk
och snappa upp t ex användarnamn och lösenord till
mail, kortköp på Internet. Huruvida bankbetalningar
osv går att lyssna av vet jag ej, men där har man en
säkerhetsdosa som genererar kontrollsiffror som sä-
kerhet. Det är nog svårare.

Jag har senaste timmen varit utsatt för 12 st "at-
tacker" varav 5 st är från samma IP-adress (dator på
Internet). Sånt stör mig.

Tänk på
att du kan vara "avlyssnad" på Internet och

Ha
en bra släktforskarhöst!

/Robert

Gabben berättar

Berättelser från Sundsvall i början av 1920-
talet.

(Forts fr förra numret)

Min namne farbror Robert Hammarstedt (kallades Gab-
ben), föddes i Sundsvall 1916. Hans uppväxt i Sundsvall
skildras här av honom själv som berättare år 1978.
/Robert

Faster Vendela och människolimmet
Större delen av året tillbringade vi i stan. Många

kvällar gick jag upp till fastrarna för att försöka få
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faster Vendela (Vendla sa alltid vi) att berätta från sin
barndom eller läsa något ur någon barnbok. ”Barnen
från Frostmofjället” läste hon för Sara och mig flera
gånger tror jag. Hennes berättelser från barndomen i
Härnösand på 1890-talet blev till slut så egenartade
och fantasifulla så att Sara och jag till slut förstod att
hon ”skarvade” som hon uttryckte det. Hon hade väl
berättat allt trevligt hon kunde komma ihåg, så ”hon
måste löge lite”, som hon sa.

Ta t.ex. denna: När hon en dag hade klättrat upp i
ett högt träd och slant med både händer och fötter
föll hon i backen med dunder och brak. Hon samlade
ihop sig till slut men upptäckte att hon brutit av sig
huvudet som låg en bit bort och grinade. Med huvet
under armen kilade hon hem till sin pappa, Olof And-
reas, som var modellsnickare på Mekaniska Verksta-
den. Han hade ett bra människolim så han satte fast
skallen igen på henne, men när dom tog bort banda-
get dagen efter upptäckte Vendla att huvet satt bak-
fram och hon kunde titta sig i ändan. Efter mycket
jämmer och veklagan bröt hennes pappa bort huvet
igen och limmade fast det på rätt sätt. Vendla visade
oss märken på halsen efter skarven, som hon sa. Hon
var nog utsatt för mycket fallande, Vendla.

En gång när hon på vintern åkte kälke, en s.k. drög,
utför en av smågatorna i Härnösand ner mot hamnen
och ut på isen, föll hon i en vak. Hon tog sig upp, ka-
vat som hon var, men det var så kallt så håret frös till
is på henne och det stod rätt upp eftersom hon blivit
så rädd. När hon skulle skynda sig hem, snubblade
hon på förstutrappen, ramlade ner alla trappstegen
och bröt av sig håret! Det var så mörkt ute så hon
kunde inte hitta rätt på det då. Sen snöade det på nat-
ten så på morgonen fanns inte håret kvar där. Hon
fick gå skallig länge innan det växte ut igen, men då
var det alldeles vitt. Och det såg vi ju. Så den histor-
ien måste ju också vara sann. Eller hur? Hon var för
märkvärdig, Vendla.

Faster Hildur
Faster Hildur var också väldigt snäll. Ofta på da-

garna gick jag upp till henne och fick hjälp med för
mig livsviktiga ting. Jag hade en gång en ny skärm-
mössa där det satt en knapp överst på kullen. En dag
när Ivar och jag slogs ute på gården, lossnade den där
knappen. Slagsmålet avbröts och vi letade gemen-
samt reda på knappuslingen. En stund senare knacka-
de jag på hos fastrarna, stannade i dörren, höll fram
mössan och knappen mot lill-Hulda (ca 145 cm lång)
och sa: ”Snälla faster Hulda, sy fast knappen åt mig”!
Faster, som höll på att diska och säkert hade annat
jobb som väntade, sade: ”Det kan du väl be mamma
göra”. ”Nää, då skäller hon bara ut mig”, sa jag sur-
mulet. Hulda, som kände sin jäktade svägerska väl,
log och lagade mössan. Sen gick jag ut igen, la mös-
san på bron och återupptog fientligheterna med Ivar.

Denna händelse har Hulda själv berättat när jag blev
vuxen.

Farmor
Farmor Anna var ursprungligen dalkulla från Älv-

dalen. Hon hade många syskon och gården som fa-
miljen brukade kunde inte föda så många. På 1860-
talet var det flera år med dåliga skördar, åtminstone i
Dalarna och Norrland. Som 19-åring gav sig Anna
iväg hemifrån (1861) och vandrande uppåt Norr-
landskusten. I Robertsfors ovanför Umeå träffade hon
sin Olof Andreas Hammarstedt, gifte sig och fick så
småningom 9 barn.

Familjen flyttade till Härnösand i början av 1880-
talet. När dom sen 1885 fick sin siste son fick han
namnet Robert efter Robertsfors, kan tänka. Det var
alltså min far. När jag blev medveten om farmor var
hon 78 år som jag skrev tidigare. Hon höll sig mest
inne, för trappan var brant och besvärlig. Men hon
tyckte det var kul att kika ut genom fönstret, dels
uppåt och dels nedåt Fredsgatan.

När hon knallat på så några år så sa hon plötsligt en
dag: ”Jag tror människorna blivit tokiga. Nu har de
flyttat husen som stod nere i backen dit upp på över-
sidan”. Stackars hon började bli åderförkalkad. Strax
efteråt fick hon väl en hjärnblödning, för hon kunde
inte gå utan stöd av andra. Så småningom blev hon
sängliggande och det varade i 6-7 år innan hon dog.
Den lilla faster Hulda fick lyfta henne ur sängen flera
gånger om dagen när hon behövde sätta sig på hin-
ken. Huga ett sånt slit. Farmor var dock så klar i
skallen att hon kunde läsa för mig ibland. När jag sen
lärt mig läsa själv, gick jag ofta upp till henne och
läste ur min skolbok. Jag minns när hon skrattade åt
berättelsen om pojken som skulle gå med tionde till
prosten: ”Ny mössa herr Abborre, far skickade mig
hit med 7 prostar i en korg....”, osv.

Halvsulade skor
Skomakare Schelén bodde i en liten envåningsstuga

strax ovanför vår gårdstomt. Skomakaren var oerhört
halt. På den tiden fanns det knappast en skomakare
som inte haltade på något sätt. Numer finns det
knappt någon skomakare! Alla ungar sa: ”Gubben
Schelén, har ont i ett ben”. Hemskt lustigt - eller kan-
ske bara hemskt! ”Gubben”, i 45-50årsåldern, lagade
naturligtvis alla våra skor, så vi var storkund där för-
stås.

En dag kom Nisse hem och grinade och sa att sko-
makarn inte kunde laga hans skor förrän veckan
därpå. Det var Nisses mest älskade skor, men han
hade ju andra så katastrof var det ju inte. Pappa som
ville skoja upp Nisse sa: ”Du skulle ha sagt att om jag
inte får skorna imorgon så kommer pappa hit och
sparkar ikull kåken!”
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Men man skall inte skämta med barn utan att tala
om att det är ett skämt, efteråt. Kvällen efter kom
skomakaren haltande över gården med Nisses halv-
sulade skor dinglande i näven. Pappa betalade ett par
extra kronor för den halvsulningen, men jag undrar
om han fick frid i sinnet med tanke på vad Nisse
eventuellt hade gått och sagt till skomakaren!

Mässlingen
Sjukdom drabbade givetvis en så barnrik familj

som vår, och alla baciller mina äldre syskon helt glatt
släpade hem från sina skilda skolor, överlät dom stor-
sint på mig. Jag var yngst i flocken ända tills 1926 då
Sten Åke kom till som någon slags ”skrapbulle”. Men
i 20-talets första år då var jag mammas älskling och
storasyster Gretas med, har hon talat om för mig.
Dom andra syskonen och pappa tyckte mest att jag
var besvärlig. Obegripligt.

Mamma sa, att när jag föddes hade jag skärt hår
och ljusblå vindande ögon, så nog bör jag ha varit ett
älsklingsbarn! Jag minns när jag fick mässlingen och
bara fick ligga stilla och ensam i sängkammaren med
neddragna gardiner. Fy farao! Vad jag tyckte det var
trist! Någon gång försökte jag smita ut i tamburen
och uppför trappan för att hälsa på Vendla och bli
uppiggad av någon sann historia ur livet, eller
tvärtom, men jag blev alltid hejdad.

Då kom Greta på att jag skulle skriva till Vendla.
Jag dikterade och Greta skrev. Efter en halvtimma
eller så kom Greta och läste upp Vendlas svar:
”Efter att ha intagit sin välförtjänta middag kommer
din efterlängtade och ålderstigna sago-faster ner och
läser en stund för dig”.  Oh, Gud - vad jag blev lyck-
lig! Sen kom hon ner en stund varje kväll och för-
gyllde min tillvaro. Tänk vad jag älskade henne!

Fotvandringen
Det måste ha varit hösten 1920 som jag rymde

första gången. Fast ”rymde” är kanske att ta i, det var
väl mer en upptäcktsresa. Ivar och jag lekte som van-
ligt på gården en eftermiddag. Skönt väder var det
men vi hade det lite trist.. Mamma hade gått och häl-
sat på en tant några kvarter ovanför oss. Jag fick en
strålande ide att vi, Ivar och jag, skulle gå ner och
hälsa på faster Vendla på Tobakskontoret.

”Tanke och handling är ett hos mannen, två hos
kvinnan och tre hos barn och tjänstefolk”, har en vis
man sagt. Men han hade fel! Han hade aldrig träffat
barnet Gabben! Beslut fattades kvickt och jag släpade
den i början motvillige Ivar nerför Fredsgatan, över
järnvägen och torget till Storgatan. Sen blev det lite
knepigare. Först gick vi till vänster. men då kom vi
till kyrkan, och det visste jag var galet på något sätt.
Vi vände och gick tillbaka och mellan husraderna såg
vi Selångersån, och den måste givetvis inspekteras.

Vi stannade på vägen i en portgång och pinkade. Det
känner på när man fotvandrar!

I ån låg en massa småbåtar som vi beundrade. Så
småningom kom vi fram mot hamnen och styrde ko-
san till höger igen upp mot ”stenstaden”, som det
hette efter branden 1888. Ingen av oss kunde ju läsa
och inte visste jag riktigt var kontoret låg, bara att det
var en ganska smal gränd mellan höga hus. Men så
såg det ut överallt där vi gick, tyckte vi. Ivar sa att
han var hungrig och då kände jag plötsligt att det var
han inte ensam om att vara.

Vid den tidpunkten ungefär hade larm utgått från
mamma Gerda till hela släkten att hon hade en förlo-
rad son. Till slut gav vi upp och sa att ”Nu går vi hem
igen”. Men var låg hem månne? När Ivar förstod att
vi gått vilse, började han grina och snora. Vi irrade
hit och dit medan tiden gick och fötterna blev allt
tyngre. Slutligen kom vi fram till den s.k. järnvägs-
bron, som låg där det står Järnvägsstation på kartan.
Stationen fanns inte på den tiden. Då kände jag igen
var vi befann oss. Klockan var nu ungefär 6 på kväl-
len.

Vi började knalla framåt Östra Långgatan och Ivar
satt igång och grina igen av pur lättnad. Då dök mor-
bror Ernst upp med cykel. Han grälade så smått, men
vi följde honom ändå och snart var vi hemma igen.
När jag fick på skallen för vårt tilltag sa jag bara att
det var onödigt att skicka ut morbror att leta eftersom
jag visst hade hittat hem alldeles själv även om han
inte kommit. Men många hade varit ut på språng efter
oss. Alla syskon, pappa, Faster Vendla och flera av
Olles och Nisses kompisar. Men ingen polis. Det
tyckte jag var fisigt. Att inte polisen anlitats! Slutet
gott, etc.

Äggkaka
Mamma skickade upp mig en dag i ett ärende till

Hulda. Det var den 2 januari, troligtvis 1921. Jag var
då 4 1/2 år. Hulda satt i köket och vispade en kaka.
Vendla var på kontoret som vanligt. Nyfiken som jag
var redan då frågade jag: ”Varför gör du en kaka
faster”? ”Jo, faster Vendla fyller år idag, så jag tyckte
det skulle vara roligt att bjuda henne på nybakad
äggkaka till kvällskaffet”. ”Kommer det främmande
då”? frågade jag. ”Nej, det tror jag inte”, svarade
Hulda.

När jag hade uträttat mammas ärende och gått ner
igen frågade mamma vad faster Hulda hade för sig.
”Hon bakade en äggkaka för faster Vendla fyller år
idag, och faster Hulda sa att vi var välkomna upp på
kaffe ikväll allihopa”. Jag tyckte att det var ett lyckat
sätt att bli delaktig av Huldas äggkaka och jag hade
inte den minsta tanke på att jag ljög för mamma.
Äggkakan hos fastrarna var alltid vispad och gräddad
på så sätt att den hade en nästan vit översida och en
härligt gräddad kant. Jag såg fram mot mötet med
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den färdiga äggkakan. På mammas fråga när vi skulle
komma svarade jag frankt: ”Vid 7-tiden”.

När klockan slog 7 klampade hela klanen uppför
trappan. Pappa hade en ny eldgaffel i konstsmide
(Hofrings fabrikat) som han stötte i varje trappsteg
med så det skulle höras att vi kom. Mamma hade i all
hast snyggat upp en krukväxt av sitt förråd av sådana.
Ungarna var tvättade och snutna samt vattenkamma-
de. I köket stod Hulda och diskade efter middagen
och Vendla torkade disken. Jag kikade överallt efter
äggkakan men såg ingen. Fastrarna frågade mamma
vad i herrans namn som stod på. Och mamma sa: ”Vi
är bjudna hit på Vendlas födelsedagskaffe”!
TABLÅ!!! Jag kan än idag känna hur fånig jag kände
mig då, när alla de församlade höll på att skratta på
sig för att jag, Gabben, bjudit dit oss alla på kaffe och
nybakad äggkaka.

Buda bajs
Vad är att ”buda” för något? Jo, på 1920-talet var

det inte vanligt att man hade vattenklosett inne i lä-
genheterna i städerna. I stället hade man alla dassen
samlade i en särskild byggnad ute på gården. När nå-
gon familj hade kackat sin tunna nästan full, gick nå-
gon från familjen till ett så kallat budningskontor som
fanns här och där i de olika stadsdelarna. För Söder-
malms del låg ett sådant kontor överst på Fredsgatan.
Där talade man om namn och adress samt numret på
det dass som man ville ha tömt. Detta kallades för att
”buda”.

Senast två dagar efter kom det en stor flakvagn för-
spänd med 1 eller 2 hästar inkörande på gården. I re-
gel var det två ”gubbar” med, en kusk och en bärare.
Dom hade stora skinnförkläden, både på framsidan
och på ryggen. Dom gubbarna bjöds aldrig in på
kaffe i köket hos någon piga, utan fick i stället ofta en
pilsner utburen på gården där dom glatt halsade flas-
korna i ett enda svep. Det stod som ett moln av skit-
lukt och öldoft kring dessa herrar, som likväl var
mycket uppskattade av allt folket.

Det var starka gubbar ska du tro. Sedan dom skru-
vat på locket på den fulla tunnan, tog dom med ena
handen tag i handtaget, gjorde en liten nigning och
knyckte till. Vips så hängde tunnan på ryggen på bä-
raren. Hade man dröjt för länge med budningen så
kunde det vara en del spill på tunnans utsida. Det var
därför ryggförklädet satt där det satt. En tom tunna
ställdes så in på den fullsketnas plats och det hela var
klart för den gången. När dasstömmarna kom till
Fredsgatan 18, brukade lagret av fulla tunnor vara
som störst och gubbarna lite på örat av allt ölande.

Vid ett tillfälle blev hästarna skrämda i sken av en
automobil som kom brakande nerför Fredsgatan i 30-
40 knutar. Den halvfulle kusken som var ensam på
dasskärran ramlade av när hästarna satt av i full fart
uppför backen. Ett tiotal dasstunnor ramlade av vag-

nen och rullade nerför gatan. De flesta höll tätt, men
3-4 stycken skumpade så våldsamt att locket föll av
och en doft från föregångna middagar spreds över
nejden. Andra mannar från renhållningsverket kom
och skottade upp, städade och spolade gatan, men
nog luktade det pyton långt om länge efteråt. Hästa-
rna som skenade orkade inte kuta så långt uppför
Fredsgatan med det tunga lasset och en rådig fräls-
ningssoldat som varit åsyna vittne till katastrofen,
skyndade sig att dra i handbromsen när han hann ifatt
vagnen. Tänk om han inte hade gjort det - vad kunde
ha hänt. Det tunga lasset hade kunnat backa med de
tröttkörda hästarna på släp och fått en förfärlig fart
innan någon husvägg stått i vägen. Heders åt frälsis!

Fiskhandlaren
En gång i veckan kom fiskhandlare Lindvall (?)

uppför Fredsgatan med sin dragkärra. Man hörde ho-
nom långt nere i backen, för han bölade med alla in-
neboende röstresurser ”Strömming”, och han stanna-
de kärran vid alla hus efter gatan. Från nästan varje
dörr kom pigor och kärringar utkilande med ett
emaljerat tvättfat eller en karott eller något annat kärl
att ta strömmingen i. Lindvall vägde upp strömming-
en i en liten håv som han krokade i ett besman. Hans
strömming var alltid färsk och fin. Ibland hade han
också några sikar, harrar och laxöringar med sig. Min
mamma var specis på att koka in laxartade fiskar
(dom som har en liten fettfena på ryggen).

Lindvall hade en dotter, Clara, som gick i samma
klass som syster Sara i flickskolan. Det var alltid lika
kul att skubba ut på gatan och kika på fiskkommer-
sen. Lindvall hade strömmingsfjäll överallt - på hän-
derna, på kläderna och på hatten som han lyfte på så
fort det kom en kund. Det luktade så gott av ström-
mingen, tyckte jag då. Numera är jag inte så förtjust i
strömmingslukt, men den har kanske försämrats, vad
vet jag.

Fortsättning i nästa nr av DIS-MITT-Nytt

Medlemskap

Medlemskap i föreningen DIS-MITT kräver med-
lemskap i Föreningen DIS. Medlemsavgiften för DIS
är 100 kr och för DIS-MITT 60 kr.

OBS att bägge avgifterna inbetalas på Föreningen
DIS' postgiro 14033-5. Ange namn, adress, post-
adress, tel.nr och ev e-post-adress samt vilken/vilka
föreningar som avgiften avser.

Anmälan kan även ske på Föreningen DIS’ hemsi-
da: http://www.dis.se



DIS-MITT-Nytt  -  Nr 2  2001DIS-MITT-Nytt  -  Nr 2  2001DIS-MITT-Nytt  -  Nr 2  2001DIS-MITT-Nytt  -  Nr 2  2001

20

Höstens program

•  Torsdagen den 6 september kl 16:30 hälsas alla
intresserade välkomna till en Informationsträff
om släktforskning med datorstöd. Hur kan da-
torn underlätta ditt forskande? Kom och hör
Karl-Ingvar Ångström och Annika Lindqvist be-
rätta. Vi träffas på Medborgarhuset i Ånge (sa-
longen). Samarrangemang av ABF, DIS-MITT
och Midälva Genealogiska Förening.

•  Torsdag-måndag 13-17 september anordnas
en Forskningscentral för Medelpad i Timrå bib-
liotek. Se sidan 1.

•  Måndagen den 17 september kl 19.00 medverkar
föreningen i ett samarrangemang med Midälva
Genealogiska Förening och Indals hembygdsfö-
rening vid en Gaggträff Indal i Indals hem-
bygdsgård. Annika Lindqvist visar bl.a. sin In-
dals-bas i Disgen8 samt på CD i HTML samt in-
formerar om DIS och DIS-MITT.

•  Lördagen den 6 oktober kl 12.00 har vi Med-
lemsmöte tillsammans med Jämtlands Läns
Släktforskare Se sidan 1,

•  Någon lördag-söndag senare under hösten (när är
ej klart ännu) leder Bernth Lindfors en Kurs i
DG8. Kursen blir troligen förlagd till JLS’ före-
ningslokal, Brunflovägen 6, Östersund. Begrän-
sat deltagarantal (ca 10 personer) till kursen, där-
för Anmälan till kursen till Wido Lith, tel 063-
12 89 61, e-post: widolith@hotmail.com  senast
den 29 september.

•  Lördagen den 13 oktober kl 11.00 har vi Med-
lemsmöte tillsammans med Ådalens Släktforska-
re. Se sidan 1.

•  Måndagen den 15 oktober eller Onsdagen den 17
oktober (se ortspressen), medverkar föreningen
på Alnö bibliotek under IT-vecka 42. Annika
Lindqvist visar släktforskning, Disgen8,
DISBYT, Indiko on line, CD-skivor, m.m, samt
informerar om DIS och DIS-MITT.

•  Lördag den 27 oktober medverkar föreningen vid
en Forskarlördag vid Svartviks Herrgård. Vi vi-
sar släktforskning, Disgen8, DISBYT, Indiko on
line, CD-skivor, m.m, samt informerar om DIS
och DIS-MITT. Medverkar gör också MGF, El-
fon Finnström, m.fl. Arrangör: Föreningen
Svartviksdagarna. Se även notis här intill.

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

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

DIS-pins till salu

Vi har nu s.k. pins med DIS’ medlemsmärke till salu
för endast 25 kr/st. Visa att du är DIS-medlem genom
att bära medlemsmärket. Säljs av kassören, Göran
Karis, vid våra träffar eller överenskommelse per tel
060-61 86 88.

Forskarlördag i Svartvik

Den 27 oktober inbjuder vi till Forskarlördag i
Svartvik. Vi håller till i Turistinformationen i Norra
flygeln eller kuskbostaden som vi också brukar säga.
Tiden är 11-15.

Vi inbjuder alla intresserade att komma - släktforska-
re - lokalhistoriker . studerande och alla andra som är
intresserade av att ta del av Svartviks och Njurundas
historia.

I forskarrummet i Svartvik har vi under flera år sam-
lat material om Svartvik. Vi har litteratur, tidningsar-
tiklar från 1850 och framåt, register, uppsatser och
mycket annat. Dessutom har vi fotografier från två
donationer, Hans Åströms fotosamling - som är en
verklig pärla - och Yngve Öhrbergs samling som vi
visar delar ur.

Vi samarbetar med Midälva Genealogiska Förening
och DIS-Mitt som visar sina digitala databaser och
som också kan hjälpa släktforskare.

Välkommen till en givande dag!

Arrangör: Föreningen Svartviksdagarna
Kontaktperson Ulrika Hådén, tel 070 569 47 90
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTET 2002
Du inbjuds härmed till DIS-MITT’s årsmöte

Lördagen den 23 februari kl 11.00
i Mitthögskolans lokaler i

Campus Sundsvall, Åkroken
Kornboden, Holmgatan 10, Sundsvall(byggnad O på kartan)

Program:

11.00 – Årsmötesförhandlingar
Föredragningslista bifogas denna kallelse

Fikapaus

12.15 – Digital hantering och lagring av gamla bilder
Olof Ulander visar och berättar

Medlemmarna ges även tillfälle att…
…söka på föreningens olika CD-skivor

…få hjälp att lösa ev entuella problem i Disgen
…se hur programmet Reunion för MAC fungerar

…lämna DISBYT-utdrag
…få information om kursverksamheten
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Vårens program se sista sidan!              Besök föreningens hemsida: http://www.dis-mitt.y.se
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Faddrar
Här följer en lista över distriktets DIS-faddrar ordnade efter programvara och
sedan postnummer. Till dem kan du vända dig om du behöver råd eller hjälp.

PC/Disgen-faddrar
Claes Embäck, Yxbergsvägen 7, 804 25 GÄVLE, tel 026-19 25 00,

e-post: claes.emback@swipnet.se
Gösta Olsson, Sjömyra 2887, 820 60 DELSBO, tel 0653-120 51,

e-post: gosta.olsson@mbox310.swipnet.se
Tony Rödin, Flintvägen 3 A, 821 51 BOLLNÄS, tel 070-350 63 04,

e-post: tony.rodin@home.se
Tommy Forsström, Stenbergsvägen 21, 824 91 HUDIKSVALL, tel 0650-149 25,

e-post: tommy.forsstrom@telia.com
Arne Söderström, Kyrkbyn 198, 825 93 NJUTÅNGER, tel 0650-700 91,

e-post: arnesm@algonet.se
Sven Schylberg, Grytan 2450, 834 98 BRUNFLO, tel 063-207 01,

e-post: slb312r@tninet.se
Arne Bixo, Tunforsgatan 5, 840 12 FRÄNSTA, tel 0691-305 02,

e-post: arne.bixo@mailbox.swipnet.se
Ove Westin, Pl 5130, 860 13 STÖDE, tel 0691-100 35,

e-post: ove.westin@sundsvall.nu
Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel 060-55 83 39,

e-post: ann.lin@telia.com
Lennart Näslund, Nordanås 1071, 891 92 Ö-VIK, tel 0660-37 21 09,

e-post: lintagan@home.se
Sigurd Nygren, Måttgränd 80, 906 24 UMEÅ, tel 090-18 64 87,

e-post: sigurd.nygren@ersboda.ac

Mac/Reunion-faddrar
Gunilla Hermander, Vatteng. 10, 824 42 HUDIKSVALL, tel 0650-941 88,

e-post: macnilla@telia.com
Kerstin Farm, Krönvägen 33 B, 856 44 SUNDSVALL, tel 060-67 91 11,

e-post: kerstin.farm@telia.com

PC/Holger-faddrar
Olle Modin, Östansjö 2268, 826 91 SÖDERHAMN, tel 0270-123 16,

e-post: olgumod@algonet.se
Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel 060-55 83 39,

e-post: ann.lin@telia.com
Tony Jonsson, Sidensvansvägen 35, 871 65 HÄRNÖSAND, tel 0611-51 13 33,

e-post: tony.jonsson@swipnet.se

DIS-MITT-Nytt nr 1, 2002
Upplaga 900 ex - Framställd med MS Word 97

DIS-MITT-Nytt sänds till alla våra medlemmar samt till DIS med re-
gionalföreningar samt släktforskarföreningar, arkiv och kommunbibliotek
i XYZ-länen.

Äldre nummer av DIS-MITT-NYTT kan beställas för 10 kr per nr. Sätt
in beloppet på föreningens postgiro och ange vilket/vilka nummer som
önskas av numren 1-2/93, 1-2/94, 1-2/95, 1-2/96, 1-2/97, 1-2/98, 1-2/99,
1-2/00, 1-2/01resp nr 1/02.

Synpunkter på och bidrag till medlemsbladet mottages tacksamt av re-
daktören, dvs Lennart Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel 060-
55 83 39,
e-post: lennart.b.lindqvist@telia.com

Manusstopp för nästa nr är 1 augusti år 2002 !!!

Redaktionsgrupp
Lennart Lindqvist, Redaktör, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ,

tel 060-55 83 39, e-post: lennart.b.lindqvist@telia.com
Anna Svahn, Kopparvägen 3, 862 40 NJURUNDA, tel 060-53 92 00,

e-post: annasvahn@dof.se
Britt-Mari Wiberg, Vännavägen 2648, 861 91 TIMRÅ, tel 060-57 70 97,

e-post: britt.mari.wiberg@swipnet.se

Föreningsadresser:
Föreningen DIS-MITT, c/o Lennart Lindqvist (ovan)
  Postgiro 620 19 15-3, Org.nr 889201-9814
DIS-MITT’s hemsida, c/o Annika Lindqvist (ovan)
  Hemsida: http://www.dis-mitt.y.se
DIS-MITT-Nytt, c/o Lennart Lindqvist (ovan)
Föreningen DIS, Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING, Tel 013-14 90

43, Telefax 013-14 90 91, Postgiro: 140 33-5, e-post: dis@dis.se

  

Styrelseledamöter:
Annika Lindqvist, Ordförande, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ,

tel 060-55 83 39, e-post: ann.lin@telia.com
Staffan Bodén, Vice ordförande, Stora Björn 63, 825 31 IGGESUND,

tel 0650-56 14 17, e-post: sboden@spray.se
Lennart Lindqvist, Sekreterare, info-ansvarig, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ,

tel 060-55 83 39, e-post: lennart.b.lindqvist@telia.com
Göran Karis, Kassör, medlemsregistrator, Granitvägen 6, 853 57 SUNDSVALL,

tel 060-61 86 88, e-post: karis@algonet.se
Tommy Forsström, Ledamot, Stenbergsväg 21, 824 91 HUDIKSVALL,

tel 0650-149 25, e-post: tommy.forsstrom@telia.com
Anna Svahn, Ledamot, Fredsgatan 30 F, 852 35 SUNDSVALL,

tel 060-15 50 30, e-post: annasvahn@dof.se
Britt-Mari Wiberg, Ledamot, Vännavägen 2648, 861 91 TIMRÅ,

tel 060-57 70 97, e-post: britt.mari.wiberg@swipnet.se

Styrelsesuppleanter:
Reine Björkman, Suppleant, Ångermanlandsgatan 10 G, 891 35 Ö-VIK,

tel 0660-189 41 (även fax), e-post: reine41@webaid.nu
Vakans
Gertrud Söderin, Suppleant, Box 58, 827 22 LJUSDAL,

tel 0651-155 87, e-post: soderin@zeta.telenordia.se

Hedersledamöter:
Bernth Lindfors, Forellvägen 12, 862 40 NJURUNDA,

tel 060-315 24, e-post: bernth.lindfors@telia.com
Robert Hammarstedt, Guldvägen 1, 862 40 NJURUNDA,

tel 060-302 28, e-post: robert.hammarstedt@telia.com

DISBYT-ombud:
Tomas Sahlin, Västra Långgatan 50, 852 37 SUNDSVALL,

tel 060-15 84 11, e-post: tomas.sahlin@home.se

Fadderansvarig:
Arne Söderström, Kyrkbyn 198, 825 93 NJUTÅNGER,

tel 0650-700 91, e-post: arnesm@algonet.se

Teknikansvarig:
Robert Hammarstedt, Guldvägen 1, 862 40 NJURUNDA,

tel 060-302 28, e-post: robert.hammarstedt@telia.com

Utbildningsansvarig:
Bernth Lindfors, Forellvägen 12, 862 40 NJURUNDA,

tel 060-315 24, e-post: bernth.lindfors@telia.com

Webmaster:
Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ,

tel 060-55 83 39, e-post: ann.lin@telia.com

Revisorer:
Jan Lilliesköld, Johannedalsvägen 150, 863 36 SUNDSBRUK,

tel 060-53 63 59, e-post: jan.w.lillieskold@telia.se
Kurt Pettersson, Bondevägen 25, 856 53 SUNDSVALL, tel 060-15 15 02.
Helén Mattsson, Suppleant, Maj 7347, 862 95 NJURUNDA, tel 060-321 66.

Valberedning:
Robert Hammarstedt, Sammankallande, Guldvägen 1, 862 40 NJURUNDA,

tel 060-302 28, e-post: robert.hammarstedt@telia.com
Arne Söderström, Ledamot, Kyrkbyn 198, 825 93 NJUTÅNGER,

tel 0650-700 91, e-post: arnesm@algonet.se
Georg Lundqvist, Ledamot, Fagerlandsvägen 11, 893 31 BJÄSTA,

tel 0660-22 08 82, e-post: georg.lundqvist@home.se

DIS-MITT-ombud:
Dellenbygdens SFF: Gösta Olsson, Sjömyra 2887, 820 60 DELSBO,

tel 0653-120 51, e-post: gosta.olsson@mbox310.swipnet.se
Hembygds- och SF Nolaskogs: Lennart Näslund, Nordanås 1071, 891 92 Ö-VIK,

tel 0660-37 21 09, e-post: lennart.naslund@dis.se
Jämtlands läns SFF: Georg Hansson, Lillfjällvägen 4, 831 71 ÖSTERSUND,

tel 063-852 12, e-post: g.hansa@mbox300.swipnet.se
Midälva GF: Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ,

tel 060-55 83 39, e-post: ann.lin@telia.com
Nordanstigs Bygd och Släktband: Lage Bergvik, Vändbrov. 8, 820 78 HASSELA,

tel 0652-40000, lage.b.bergvik@nordanstig.mail.telia.com
Sollefteå SFS: Jörgen Desén, Forsed 2109, 873 91 BOLLSTABRUK,

tel 0612-24330, e-post: forsed@telia.com
Västra Häsinglands FF: Gertrud Söderin, Box 58, 827 22 LJUSDAL,

tel 0651-155 87, e-post: soderin@zeta.telenordia.se
Ådalens SFF: Curt Sundqvist, Box 88, 870 32 ULLÅNGER,

tel 0613-130 00, e-post: h.k.ship@kramfors.mail.telia.com
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Vart tog vintern vägen?

Så var det ett nytt år igen! Den här julen varade så
sannerligen inte till påska. Här i Sundsvall har det
slaskat flera veckor. Småfåglarna, träden och (mars-)
katterna luras att det redan är vår.

För oss stugsittande släkt-
forskare spelar kanske vin-
tervädret mindre roll. För
några år sedan var huvudsa-
ken att vägarna till närmsta
arkiv var farbara. Nu i Inter-
nets tidsepok vill vi även ha
tillgång till el, telefonjack
eller helst bredbandsupp-
koppling.

Internet är ju en fantastisk
källa att ösa ur. Tyvärr är det även så att de felaktiga
uppgifterna sprids lika lätt som de riktiga. Det kanske
till och med är så att de felaktiga sprids ännu lättare.
Hittar man lösningen på ett problem man brottats
med i flera år, kanske man sväljer ”lösningen” rätt av
utan att kolla källorna ordentligt. Dessutom vill man
dela med sig till andra av sina nya fynd! Det tål nog
att upprepas igen: Kolla ALLA uppgifter du inte
forskat fram själv!

Vårens tema i föreningen blir bildhantering. Med-
lemmarna kommer att få tillfälle att prova på att
scanna sina bilder och andra handlingar på olika plat-
ser inom distriktet. Som en försmak kommer vi vid
årsmötet att få se exempel på bildhantering och hur
man sedan tar hand om alla bilderna som lätt blir fler
än man tänkt sig. Själv har jag lätt kaos bland mina
bilder, men det kan ju bara bli bättre........

Väl mött på årsmötet!

Annika

Bilder i Ådalen

Vid medlemsmötet i höstas i Bollstabruk tillsam-
mans med Ådalens Släktforskare visade Ådalingarna
något man kallade ”Bildprojektet”. Under 1998 star-
tade man detta projekt, som fått namnet ”Bilder i
Ådalen”. Ett arbete som består i att samla in foton
som dataregistreras och lagras på CD-ROM, vilka
sedan arkiveras på Länsmuséet i Härnösand. Projek-

tet drivs med värdefull hjälp från Kramfors kommun
och Länsmuséet. Man samlar alla slags bilder från
alla tider, men de skall vara från just Ådalen. All-
mänheten kan köpa pappersutskrifter som, förutom
bilden, redovisar de uppgifter man har om bilden,
vad/vilka den föreställer, när den togs, etc.

Föreningen startade för över 10 år sedan ett annat
projekt, där man registrerar kyrkböcker på data, avse-
ende födda, vigda och döda. Församlingarna för
Kramfors kommun är avklarade liksom Sollefteå,
Multrå och Härnösand. Meningen är att knyta ihop
bandet som går mellan Härnösand och Sollefteå och
på så sätt få ett heltäckande register för området. Det
som hittills registrerats finns att tillgå på Ådals-ski-
van, som  kan köpas från SVAR i Ramsele för 250
kr.

Ådals-skivan

Födda - Vigda - Döda i Ådalen är en produkt som
kommit till genom ett samarbete mellan Ådalens
Släktforskarförening och SVAR. Produkten levereras
på en CD-ROM och innehåller information om per-
soner som är födda, vigda eller döda i 17 församling-
ar från tre kommuner i Västernorrlands län, samt
kartor som visar församlingarna i varje kommun.

De registrerade församlingarna är: Sollefteå: Boteå,
Graninge, Gålsjö, Sånga och Överlännäs. Kramfors:
Bjärtrå, Dal, Gudmundrå, Nora, Nordingrå, Skog,
Styrnäs, Torsåker, Ullånger, Vibyggerå och Ytterlän-
näs. Härnösand: Högsjö

Innehållet är indelat i tre databaser:
•  Födelsedatabasen innehåller ca 143000 personer

födda mellan 1687-1920.
•  Vigseldatabasen innehåller ca 31000 par vigda

mellan 1686-1920.
•  Döddatabasen innehåller ca 84000 personer döda

mellan 1687-1920.

Ådalens Släktforskarförening svarar för databaser-
nas innehåll och SVAR för programapplikationen.

Rekommenderade systemkrav: Förutom Windows
95/98 eller NT 3,5/4,0 behöver du följande utrust-
ning; En Intel-kompatibel 486/33 eller bättre med 8
Mb RAM 170 Mb ledigt utrymme på hårddisken
samt Windows skrivbordsstorlek 800x600. Skivans
artnr är1007 och priset 250 kr.

Källa: SVAR’s hemsida http://www.svar.ra.se/
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Hänt sen sist
Torsdag den 6 september i Medborgarhuset i Ånge,

medverkade föreningen vid en Informationsträff om
släktforskning med datorstöd. Annika Lindqvist
från DIS-MITT och Karl-Ingvar Ångström från MGF
berättade om ”hur datorn kan underlätta ditt forskan-
de”. Samarrangemang av ABF, DIS-MITT och
Midälva Genealogiska Förening.

Torsdag-lördag den 13-15 september samt måndag
den 17 september anordnades en Forskningscentral
för Medelpad med Öppet Hus i Timrå bibliotek. Av-
sikten var att ha kontakt med funktionärerna i en
svensk monter, ”Genealogical Tour”, vid Släktfors-
kardagar i bl.a. Davenport i Iowa, USA, för att hjälpa
besökande där som sökte sina Medelpadsrötter. P.g.a.
terroristdåden i USA kunde den svenska delegationen
inte åka till USA, varför arrangemanget i Timrå änd-
rades till enbart Öppet Hus. Medverkande var perso-
nal från Timrå bibliotek, DIS-MITT och Midälva Ge-
nealogiska Förening. Bemanningen löstes med pass-
gång, så att hela tiden ca 4 funktionärer från förening-
arna tjänstgjorde. Vi höll till i hörsalen i bottenvå-
ningen, där vi hade tillgång till fax, läsapparater, mik-
rokort för hela Medelpad, referenslitteratur och dato-
rer med Internet-anslutning. Kommunen abonnerade
på Indiko. Fikamöjligheter fanns i ett angränsande
rum, där också föreningarna hade ett par skärmutställ-
ningar stående. Biblioteket marknadsförde det hela
med bl.a. presskonferens, annonser och info på sin
hemsida. Kontaktpersoner var Ingrid Månsson (bibli-
oteket), Annika Lindqvist och Britt-Mari Wiberg
(DIS-MITT) samt Karl-Ingvar Ångström (MGF).

Måndag den 17 september skulle föreningen ha
medverkat i ett samarrangemang med Midälva Gene-
alogiska Förening och Indals hembygdsförening vid
en Gaggträff Indal i Indals hembygdsgård. Annika
skulle ha medverkat från DIS-MITT. P.g.a. den tra-
giska trafikolyckan i Indal på morgonen samma dag
inställdes träffen, som kommer att anordnas under vå-
ren 2002 istället.

Lördag den 6 oktober hade vi Medlemsmöte till-
sammans med Jämtlands Läns Släktforskarförening i
Godtemplarlokalen, Östersund. Bernth Lindfors in-
formerade om DIS och DIS-MITT samt visade vad en
släktforskare kan använda datorn till, bl.a. visades
DG8 samt DISBYT och annat matnyttigt på Internet.

Lördag den 13 oktober hade vi ett Medlemsmöte i
Stenskolan i Bollstabruk (ca 1 mil norr om Kramfors)
med ca 30 deltagare. Programmet: Visning av DG8.
Med utgångspunkt från DIS-MITT's hemsida surfning
på Internet, bl.a. DISBYT och olika föreningars hem-
sidor som t.ex. Medelpadsrötter. Visning av diverse
CD, bl.a. Indals-, Ådals- och Paleografiskivorna. Vis-
ning av Indiko on line med Sundsvallsregionen. Dess-
utom information om DIS och DIS-MITT. Träffen var
ett samarrangemang med Ådalens Släktforskare, som
också visade sitt Bildprojekt. Se notis på annan plats i
detta nummer. Medverkande från DIS-MITT var An-
nika och Lennart Lindqvist.

Onsdagen den 17 oktober under IT-vecka 42 med-
verkade föreningen i Alnö bibliotek. Annika Lind-
qvist visade DG8, surfade på Internet med DISBYT,
Indiko, m.m., visade diverse register på CD samt in-
formerade om DIS och DIS-MITT.

Lördag den 20 oktober medverkade föreningen vid
Hembygdsföreningarnas Dag i Kulturmagasinet.
Annika Lindqvist visade sin Indals-forskning, DG8,
diverse register på CD samt informerade om DIS och
DIS-MITT.

Lördag den 27 oktober medverkade föreningen vid
en Forskarlördag i Kuskbostaden, Svartviks Herr-
gård. Lennart Lindqvist visade DG8, surfade på Inter-
net med DISBYT, m.m., visade Klampenborgsbasen
och diverse register på CD samt informerade om DIS
och DIS-MITT. I forskarrummet fanns också material
som Föreningen Svartviksdagarna samlat om Svart-
vik, bl.a. litteratur, tidningsartiklar, register, uppsatser,
m.m. Dessutom fanns fotografier från två donationer,
Hans Åströms fotosamling och Yngve Öhrbergs sam-
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ling. Medverkade gjorde också Lena Lundin och
Anna Svahn, från MGF, som visade släktforskning
med mikrokort och informerade om MGF, samt Elfon
Finnström, som bl.a. visade fotografier. Arrangör: Fö-
reningen Svartviksdagarna med Ulrika Hådén som
kontaktperson.

Lördag-söndag den 10-11 november medverkade
föreningen genom Annika och Lennart Lindqvist vid
ett förlängt Arkivens dag hos Medelpadsarkiv i
Sundsvall. Annika höll bl.a. en utannonserad visning
av Disgen 8 på söndagen under rubriken Håll ordning
på släkten! I övrigt visades DG8 samt informerades
om DIS och DIS-MITT efter behov.

Ett svunnet Skönsberg Bok 2:

Skönsbergs Bilder

”Skönsbergs Bilder” med 600 bilder skildrar männi-
skorna bakom husens fasader och skolan, där de möt-
tes och fostrades till att leva i det föränderliga in-
dustrisamhället.

Fantastiska bilder från privata album ger läsaren en
bild av livet på Heffners, Kolbacken, Knyxen, Krön-
vägen, Vasagatan, Modinsgatan, Ortviksvägen och
Västerlånggatan, m.fl. platser.

Den del av boken som skildrar skolans värld, foto-
graferades av läraren Olle Lindström, som arbetade på
”Stora Stenskolan” mellan åren 1917-1960. Många
klassfotografier publiceras och bilder från klassresor
och utflykter. Naturligtvis har översiktsbilder från
Ortviken, Skönsberg och Haga fått rejält med utrym-
me i boken.

Här är boken som alla efterlyst, ”Skönsbergs bil-
der”.

320 sid. Tryckt i Sundsvall 2001. Utgiven av Före-
ningens Skönsbergs Historia. Pris 300 kr.

Teknikrutan

Innehåller denna gång tips om
hur man kan få tag på bilder till
sitt släktforskarmaterial. Det finns
ett företag i Sundsvall som arbe-
tar med bilder, både gammalt och
nytt. Man har bland annat skannat
in bilder från ett numera nedlagt
företag som flög Sverige runt och
tog flygbilder av en massa olika
gårdar, kyrkor, städer mm. Ni har
säkert hört talas om AB Flygtrafik i Bengtsfors som
numera är nedlagt. Många gårdar har en flygbild på
väggen som är såld av detta företag. Bildcentralen har
nu materialet tillgängligt på Internet!

Som exempel hittade jag ”min” hemkyrka, dvs Här-
nösands Domkyrka där jag både är döpt och konfir-
merad. Detta är en guldgruva för oss släktforskare.
Surfa in till www.bildcentralen.se och gå vidare till
”Bildbyrå Norr”. Man kan här logga in som gäst
(klicka på gästknappen) och sedan bläddra på
”topografi”. Topografi betyder i detta fallet landskap.
Materialet är registrerat på landskap/by och kan vara
lite svårsökt men väl värt ett försök!

/Robban

Sågverksfolket – Alnöbygd i utveckling

1995 gavs boken ”Sågverksfolket – Alnöbygd i
förvandling” ut efter ett omfattande forskningsarbete.
Den första boken är uppbyggd som en gedigen kart-
läggning av alla de 19 sågverk som under sågverkse-
poken var i drift på Alnön. Den bildar en stabil grund
för den nya boken, som med all rätt kan

(Forts på sid 8)
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Nya medlemmar
(sedan föregående nr)

Ahnlund Erik, tel 0660-515 08,
 Marknadsvägen 7, 892 34 DOMSJÖ.
Annergren Jane, tel 060-12 40 17,
 Granbacken 14, 856 34 SUNDSVALL.
Axner Yngve,
 Norra Posthemsvägen 17, 556 31 JÖNKÖPING.
Bylund Bettan,
 Divisionsgränd 9, 831 38 ÖSTERSUND.
Bylund Inger, tel 060-61 26 19,
 Åstön 2751, 860 35 SÖRÅKER.
Carlsson Håkan, tel 026-25 84 73,
 Polhemsgatan 15 A, 811 60 SANDVIKEN.
Eklöf Yvonne, tel 070-591 10 91,
 Bågevägen 79 A, 856 52 SUNDSVALL.
Engqvist Hans, tel 060-17 03 73,
 Medborgarvägen 79, 856 31 SUNDSVALL.
Franzén Kerstin, tel 0620-500 93,
 Rödsta 3489, 880 30 NÄSÅKER.
Fredriksson Anette,
 Magnusvägen 4, 2 tr, 177 31 JÄRFÄLLA.
Fält Örjan, tel 0650-705 59,
 Brogårdsvägen 5, 825 92 NJUTÅNGER.
Gunnarsson Eva, tel 060-53 63 43,
 Kyrkvägen 27, 863 36 SUNDSBRUK.
Hemlin Rolf, tel 026-25 88 76,
 Södra Nypongatan 2, 811 35 SANDVIKEN.
Henriksson Sture, tel 0690-410 26,
 Östra By 1063, 841 94 ALBY.
Jacobsson Håkan, tel 060-17 37 62,
 Måsgatan 8, 856 34 SUNDSVALL.
Jonsson Eivor,
 Äppelvägen 31, 904 36 UMEÅ.
Kristiansen Sonja Helene,
 Nordre Fageråsvei 3, NO-1621 GRESSVIK.
Larsson Torbjörn, tel 0270-612 02,
 Särvvägen 11 820 22 SANDARNE.
Liljemark Lena, tel 060-822 22,
 Lövberg 3648, 860 33 BERGEFORSEN.
Lindroth Jan, tel 0611-179 05,
 Sehlstedtsvägen 6 A, 871 51 HÄRNÖSAND.
Lundgren Lennart, tel 060-10 15 93,
 Kungsörnsvägen 5, 856 51 SUNDSVALL.
Lycksell Edgar, tel 0653-500 00,
 Valsjön, 820 62 BJURÅKER.
Lönn Sten, tel 0620-518 77,
 Gransjövägen 14, 881 33 SOLLEFTEÅ.
Mann Michael, tel 070-723 77 49,
 Valfiskens gata 713, 136 64 HANINGE.
Mikaelsson Aron, tel 060-56 67 17,
 Korstabergsvägen 7, 856 34 SUNDSVALL.
Neogard Sonja, tel 019-29 61 29,
 Bergavägen 16 A, 719 94 VINTROSA.

Nilsson Björn,
 Benskedsvägen 35, 831 61 ÖSTERSUND.
Nilsson Gustav, tel 0910-72 33 45,
 Stationsgatan 17 B, 931 32 SKELLEFTEÅ.
Nordström Gudrun, tel 060-56 38 33,
 Gammelvägen 11, 857 51 SUNDSVALL.
Nyborg Sonja, tel 060-481 17,
 Åstön 2619, 860 35 SÖRÅKER.
Olsson Birgitta,
 Hemmansvägen 15 E, 856 53 SUNDSVALL.
Orremo Bodil, tel 063-446 66,
 Frimans väg 75, 832 54 FRÖSÖN.
Pettersson Lennart,
 Prästgårdsgatan 38, 2 tr, 172 32 SUNDBYBERG.
Sandberg Gunnar,
 Mellangatan 8, 546 30 KARLSBORG.
Sandqvist Ingrid,
 Talvatisgatan 31, 962 31 JOKKMOKK.
Selin Maritta, tel 060-55 80 66,
 Knopvägen 6, 865 33 ALNÖ.
Sjölund Tommy, tel 026-21 49 44,
 Coromantgatan 18 D, 811 54 SANDVIKEN.
Sundin Margareta,
 Fröstland 108, 872 96 BJÄRTRÅ.
Söderberg Inger o Bengt, tel 060-56 12 29,
 Buntvägen 1, 862 34 KVISSLEBY.
Wallin Karin, tel 0680-660 48,
 Stensån 5140, 840 90 YTTERHOGDAL.
Westerberg Inger,
 Flugsnappargränd 16, 974 54 LULEÅ.
Westin Henry,
 Åkrarna 2168, 840 12 FRÄNSTA.
Wik Åke, tel 0690-616 30,
 Albyvägen 90, 841 31 ÅNGE.
Wilund Solveig, tel 0290-222 08,
 Björkhagsgatan 55, 813 34 HOFORS.
Wisén Karen, tel 0611-750 60,
 Säbrå, Näs 37, 871 93 HÄRNÖSAND.

Var snäll och meddela Ditt telefonnummer om det
saknas vid Ditt namn ovan! Detsamma gäller
också eventuella adressändringar. Ring kassören
Göran Karis, tel 060-61 86 88, eller e-posta (se sty-
relsen).

Vad tycker du?

Vi har inom styrelsen diskuterat möjligheten att via
lösenord på föreningens hemsida lägga ut informa-
tion som endast skall vara åtkomlig för medlemmar-
na. Exempel på sådan information kan vara senaste
numret av medlemsbladet, medlemsförteckningen,
eller dylikt. Vad tycker du? Kom på årsmötet så kan
vi diskutera frågan!
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Nytt i föreningens CD-bibliotek

Föreningen DIS-MITT bevakar utgivningen av olika
register, m.m. på CD och har sedan förra numret an-
skaffat följande skivor:

•  Databasen CD-emigranten nr 1 & 2/2001, utg. av
Svenska Emigrantinstitutet i Växjö, Emigrantre-
gistret i Karlstad och Göteborgs-Emigranten i
Göteborg.

•  Piteanor 2000, utg av Pitebygdens Forskarföre-
ning.

•  Smedskivan 2, utg av Föreningen för Smedsläkt-
forskning.

Skivorna presenteras efterhand i DIS-MITT-Nytt,
och i senaste numret handlade det om Family Search,
Indelningsverket Västerbotten 1695 och Paleografi-
skivan. Skivorna medförs också vid DIS-MITT’s
träffar, där tillfälle ges till att pröva på sökningar i re-
gistren.

Tyck till om DIS-MITT-Nytt!

Nu har du chansen att påverka innehållet i före-
ningens tidning!

Vi är några som funderat över hur vår tidning ser ut
och vad den innehåller. Är medlemmarna nöjda? Blir
Du glad när tidningen dimper ner i brevlådan och får
Du nytta och nöje av den?

Tycker Du att den är bra som den är, eller behöver
tidningen en ansiktslyftning? Hur vill Du i så fall att
den skall se ut och vad skall den innehålla?

Skall det vara mer eller mindre
•  datatips?
•  Disgen-tips?
•  Internet-länkar?
•  adresser till andra forskare?
•  reportage?
•  CD-tips?

eller kanske inga alls? Saknar du något, i så fall
vad? Är utseende, layout och format bra, eller?

Om vi har en tidning som Du är helt nöjd med,
skall den naturligtvis inte förnyas. Har Du förslag på
förändringar skall vi försöka göra så gott vi kan.

Hör av Dig med tips till redaktören:

Lennart Lindqvist
Tel 060-55 83 39 eller e-post:
lennart.lindqvist@alfa.telenordia.se

Redaktionsgruppen

Piteanor 2000

Databaser med personhistoriskt innehåll för Piteå-
området.

•  Födelsebok Piteå landsförsamling, Piteå stadsför-
samling, Älvsbyn, Arjeplog, Arvidsjaur åren från
äldsta bevarade uppgifter till och med år 1860.
46369 poster.

•  Födelsebok med kompletteringar Piteå lands.
1658-1789. 14525 poster.

•  Vigselbok Piteå landsförsamling, Piteå stadsför-
samling, Älvsbyn, Arjeplog, Arvidsjaur åren från
äldsta bevarade uppgifter till och med år 1860.
10474 poster.

•  Vigselbok med kompletteringar Piteå lands 1650-
1789. 3567 poster.

•  Dödbok Piteå lands, Piteå stad, Hortlax, Norr-
fjärden, Älvsbyn, Arvidsjaur, Glommersträsk,
Arjeplog, Södra Bergnäs 1898-1929.

•  Dödsuppgifter ur PT och NA 1928-1972, NK
1930-1931, PT, NK, NSD 1996-2000, Döda
utomlands ur PT 1973-1999. 76450 poster.

•  Husförhörslängd Piteå stad 1872-1881, 1882-
1892. 11238 poster.

Databasen är omfattande och har även med källa
vilket gör att man lätt kan kontrollera uppgifter mot
originalkälla. Den är lätt att använda då man får med
en beskrivning över hur man använder CD-skivan.
Databasen är gjord för att användas med programmet
Filemaker Runtime som kostnadsfritt medföljer ski-
van. Det krävs inga installationer om man kör direkt
från skivan. Vad som är något förvirrande är en liten
ruta som dyker upp och kräver lösenord lite nu och
då, men det är bara att trycka ok så kommer man vi-
dare.

I betyg vill jag ge den något mellan 3 och fyra men
det lutar mer mot fyra så det får bli det. Har man anor
i Piteå så tycker jag absolut att den är värd sina 450kr
om man inte är medlem i Pitebygdens Forskarföre-
ning för då får man den till priset av 350kr. Du kan
läsa mer om vad Pitebygdens Forskarförening har att
erbjuda på sidan:
http://hem.passagen.se/piteforskare/index.htm.

Anna Svahn
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E-post

Ytterligare några e-post-adresser (nya eller ändrade)
till DIS-MITT-medlemmar:

Backing Lennart, Järfälla:
 lennart.backing@swipnet.se
Duberg Stefan, Ånge:
 stefan@duberg.pp.se
Engqvist Hans, Sundsvall:
 hengqvist@hotmail.com
Hellström Björn, Bandhagen:
 bjorn@bhi.se
Höglund Helen, Sundsvall:
 helen.hoglund@sverige.nu
Jonsson Tony, Härnösand:
 tony.jonsson@swipnet.se
Lindfors Bernth, Njurunda:
 bernth.lindfors@telia.com
Rahmquist Sune, Kungälv:
 sune.rahmquist@srkab.se
Rödin (f.d. Engberg) Tony, Bollnäs:
 tony.rodin@home.se

Gamla finska tidningar på Internet

Helsingfors universitetsbibliotek öppnade under
hösten webbsidor på Internet med ca 40.000 tidnings-
sidor (nu 65.000) från åren 1771-1860. När projektet
är slutfört kommer webbplatsen att innehålla över
90.000 sidor från samtliga 44 finländska dagstidning-
ar publicerade under de aktuella åren.

På sidorna kan man genom fritextsökning hitta ord
som förekommer i tidningarna. Som svar ges en lista
över samtliga förekomster av det sökta ordet tillsam-
mans med en kort orienteringstext. Genom att klicka
på länken, som finns vid varje förekomst, får man
fram den aktuella tidningssidan. Den kan sedan skri-
vas ut på skrivare eller sparas på den egna datorn.

De från mikrofilm inskannade och automatiskt ge-
nererade texterna innehåller en del fel, men genom
s.k. ”fuzzy” sökning är det möjligt att söka efter ord
som liknar det sökta ordet. Sökningen blir därför
mycket effektiv. De gamla dagstidningarna har tidiga-
re varit svåranvända då de i allmänhet har kunnat an-
vändas endast på mikrofilm.

Då projektet är genomför i sin helhet går det enkelt
att hitta artiklar, kungörelser och annonser. Tidning-
arna på Internet går också bra att använda tillsammans
med indexet som från tidigare finns till samtliga
dagstidningar fram till år 1890. Tidningarna nås enk-
last via länken:
http://digi.lib.helsinki.fi/index_se.html

Hemsidor för släktforskare

Earthcalendar: http://www.earthcalendar.net/
Finskt historiskt tidningsbibliotek 1771-1860:
 http://digi.lib.helsinki.fi/index_se.html
Forskarutbyte över Landsarkivgränserna: http://
 w1.401.telia.com/~u40107259/forskarutbyte.htm
Föreningen för Värmlandslitteratur:
 http://www.algonet.se/~vlitt/index.htm
G-gruppen svenska släktforskare med tyska anor:
 http://home.swipnet.se/larscra/ggrupp/index.htm
Genealogiska Samfundet i Finland:
 http://www.genealogia.fi/indexr.htm
Genealogiska Samfundet i Finland – Historieböcker:
 http://www.genealogia.fi/hiski?se
Kyrkböcker på Internet:
 http://www.genealogi.se/links2.htm#lsk
Landsarkivet i Härnösand: http://www.ra.se/hla/
Landsarkivet i Östersund: http://www.ra.se/ola/
Pitebygdens Forskarförening:
 http://hem.passagen.se/piteforskare/index.htm
Släktföreningen Huss: http://www.huss.net/
Svenska namn: http://www.svenskanamn.com/
Vasanejdens Släktforskare r.f.:
 http://www.genealogia.fi/stutkyh/vasa/index.htm
Vasa Släkt- och Bygdeforskare r.f.:
 http://www.genealogia.fi/stutkyh/vsbf/index.htm
Världens byhålor: http://www.calle.com/world/
Värmlandsarkiv: http://www.ra.se/vla/
Värmlandsrötter: http://www.genealogi.se/varmland/

Du medlem, som har egen hemsida eller e-post-
adress som ej redan har publicerats i medlemsbladet,
meddela din(a) adress(er) till redaktören så kommer
du med nästa gång (även ändringar).

För att komma med e-post-adress eller länk på
Föreningen DIS’ hemsida krävs att du själv anmä-
ler din hemsida resp e-post-adress t ex via deras
hemsida.

Detta gäller även Föreningen DIS-MITT’s hemsida
liksom Släktforskarförbundets hemsida "Rötter". Är
du med på dessa tre kan du räkna med att bli sedd.

Sågverksfolket… (forts från sid 5)
kallas del 2, för här ger man sig både in på nya
områden och utvecklar tidigare med mer detaljerad
forskning. Det handlar helt enkelt om Alnöbygd i
utveckling.

304 sid. Tryckt i Sundsvall 2001. Utgiven av Såg-
verksfolkets Förlagskomitté. Pris 300 kr.
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En medlem presenterar sig:
Anders Hast

Jag en släktforskare.

Är jag det eller ej? Nja inte
riktigt. Jag är mer den typen
som tycker att det är spän-
nande, kul, lite pirrigt och
även ett bra sätt att använda
sin dator.

Mitt intresse av mina anor
började i tidiga år. Vi träffa-
des alltid på somrarna hos
min farmor och farfar i
Stocksbo, Färila (X). Min far
hade 4 syskon. Det blev många kusiner som träffades
och några av dem sågs enbart en gång varje år. Histo-
rier och spännande saker berättades mellan kusinerna
och även skvaller. Jag hörde till de yngsta, så jag fick
inte vara med alla gånger. Många namn sades. Putte
på Skattebacken, Bergegårds Erik, Näsbergarna, Ka-
rin och Ivar på Café och den gård vi befann oss på
hette Byes. Den fanns precis mitt i byn Stocksbo. Jag
funderade, vad heter de egentligen? Jag hörde även
historier om dessa och många andra personer. Dessa
historier blev naturligtvis lite förändrade under tiden
men många av dem kan jag få höra ännu i dag.

Den dagen jag bestämde mig att försöka få någon
ordning på de "gamla" var när en bok som heter Min
släkt, Färila-Kårböle hamnade i mina händer. Så kul
det var att se kopplingen mellan personer. Att läsa
om de personer som jag nämnde här ovan samt mina
nära släktingar och mina "storkusiner" i en bok.

Jag började med att göra egna anor med papper och
penna. Jag såg sambanden men kunde inte hantera
detta på ett bra sätt. Något år senare träffade jag An-
nika L. Vi bodde på samma gata. En tvåbarnsmor
som var en riktig dängare på släktforskning. Jag fick
lite tips men jag hade inte tiden att ta tag i detta. Då
dök DIS-Mitt upp i mitt liv. Jag blev genast medlem.
Jag hade bytt jobb och hade tillgång till Mac. Disgen
på Mac blev starten och jag såg oanade möjligheter.
Nu blev det aktivitet. Men det dog av rätt så snart.
Programmet var inte bra. Jag gick över till PC och
konverterade de filer jag hade. Även det strulade väl-
digt mycket. Jag vet inte hur många timmar jag för-
söket få ordning på det jag redan knappat in. Jag har
fortfarande lite problem men det ska man väl ha i li-
vet, annars kan man inte känna någon glädje?

Min fru var totalt ointresserad av det jag höll på
med men har nu ändrat sig. Hon har talat med släkt-
ingar och har även börjat att knappa in sina anor.
Hennes anor finns i Västerbotten och i Skaraborg.
Några kan även hittas på Gotland och Öland. Mina

anor finns i Hälsingland, Härjedalen och Medelpad.
Våra anor har inte korsat varandra ännu men det har
min farmors och farfars. Det ställde till en del roliga
saker vid utskrifter och vid uppdelning i flockar.

Ja, jag har hittat skurkar som suttit på Långholmen,
kusingiften, familjer med 12 barn, giften med många
barn men modern okänd (hur det nu går till), hade det
varit tvärtom så förstår jag. Släkt i Kanada, utvandra-
re, invandrare, kyrktagna, bergsmän, präster, bönder,
kyrkobyggare och "vanligt" folk har även hittats.

Jag har även talat med andra släktforskare och hört
både det ena och det andra. En sa att den bok som
fick mig att starta med släktforskning, den ska du inte
tro på. Det finns SÅ mycket fel i den. Det struntar jag
i, bara jag får veta lite mer om Putte på Skattebacken,
Bergegårds Erik, Näsbergarna, Karin och Ivar på
Café, och det har jag.

Jag vill med detta säga att även en skröna kan vara
sann, bara man har hört den av "storkusinerna" och
långt senare av någon annan nu levande person, om
personer med konstigt namn som Kalle me’ bäcken
eller Marktjärnskungen.

Lycka till med ert, jag har fullt upp med mitt ansö-
kande!

Fritidsansökaren Anders Hast
Medlem 4689

DIS-MITT fyller 10 år

I år fyller föreningen 10 år. Det var den 15 november
1992 som föreningen bildades. Att det gått 10 år
tycker styrelsen bör firas på något sätt. Ja, vi firade
ju redan då föreningen fyllde 5 år.

Den gången, d.v.s. 1997, hade vi utställningar och
föredrag en lördag i Mitthögskolans nya lokaler,
Campus Åkroken, Sundsvall. Mer om detta finns att
läsa i DIS-MITT-Nytt nr 2/1997 och nr 1/1998.

Du medlem! Vad tycker du medlem att vi ska göra
vid 10-årsjubiléet?. Vi vill ha förslag från dig på
detta. Vi behöver också några frivilliga som kan
hjälpa till med arrangemanget.

Om du har idéer och/eller vill hjälpa till med något,
hör av dig till undertecknad så snart som möjligt. Vi
har bildat en jubiléumsgrupp, som så smått har börjat
planera. Gruppen består av: Robert Hammarstedt,
Göran Karis, Annika och Lennart Lindqvist, Anna
Svahn och Britt-Mari Wiberg

Lennart Lindqvist
tel 060-558339, e-post: lennart.b.lindqvist@telia.com
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Uppgifter om våra förfäder

Alla släktforskare stöter på problem med den "egentliga" släktforskningen, dvs att få fram uppgifter om personer så att en
levnadsbeskrivning kan göras. Ibland får man tag på "undantagen som bekräftar regeln". Vår medlem Sten Thorén i Sundsvall,
kanske mer känd kring "Thoréns Buss", lyckades få tag på en torpsinventering från sina hemtrakter i Ulleruds församling i
Värmland. Bladet över torpet "Thorenstället" berättar en del intressanta saker om de personer som levt på Thorenstället. Men
tillåt mig undra, finns det Bengaliska tigrar i Afrika? Nåja, det kanske fanns då, men numera finns de bara i Bengalen (Indien).
Karl hjälpte väl till att utrota den afrikanska grenen. Tack Sten!

Robert
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Gabben berättar

Berättelser från Sundsvall i början av 1920-
talet.

(Forts fr förra numret)

Min namne farbror Robert Hammarstedt (kallades Gab-
ben), föddes i Sundsvall 1916. Hans uppväxt i Sundsvall
skildras här av honom själv som berättare år 1978.
/Robert

Handelsboden
Mitt emot uppfarten till vår gård låg en handelsbod,

Anderssons Diversehandel. Där kunde man köpa
nästan vad som helst av alla de prylar och livsmedel
som behövs till en familj. Jag handlade för det mesta
för 5 öre karameller, men man skulle passa på så att
det blev tant Fanny (Tillberg) som expierade och inte
sonen i handelsboden, Erland Andersson, för den var
snål som synden. En gång misslyckades Nisse och
blev expierad av Erland. Innan Nisse gick ut ur affä-
ren öppnade han struten och kikade ner på de fåtal
karra som låg där nere på botten, tog sig teatraliskt i
pannan och ropade med hög röst -" Kallvatten, jag
tror jag svimmar "!

Jag ger mig katten på att det var denne Erland som
var förebilden till handlaren i den gamla historien där
den lille gossen kommer in, lägger en slant på disken
och begär -"För två öre blandade karameller, tack".
Den snåle handlaren -" Här har du två karameller.
Blanda dom får du göra själv"!

Sara var en söt och rar flicka redan som liten. Hon
charmade Erland några år tidigare när hon kom in och
beställde "2 öre fikon och annat gott".  Hon fick en
hel strut hon! Nisses tal om kallt vatten och svimning
hade nog sin grund i att mamma Gerda rätt ofta fick
svimnings- eller som det sas: svindelanfall, och då
brukade hon hojta på just kallt vatten. Mamma led
nog av både blodbrist och lågt blodtryck, stackarn.

Söndagsskolan och hedningar
Alla barn skulle gå i söndagsskola. Ingen människa

frågade de små liven  "Hör dumin vän, vad vill du
helst göra på söndagarna, gå på bio eller i söndags-
skola?" Nej - bort det. Nu tror jag inte det var så van-
ligt med bio 1920, själv har jag inte något minne av
bio förrän 1924 - 25. Men det fanns andra nöjen: kon-
ditorier, promenera i skogen med pappa på Södra
Berget, skidbacken eller kyrkogården. Fast kyrkogår-
den var ju inte så kul. Men ändå. Det måste ha varit
ett svårt val i vilken söndagsskola Sara och jag skulle
gå. Mamma och pappa var inte så religiösa så det
störde, men fastrarna hade sina speciella favoriter.
Hildur var statskyrklig. Hon umgicks ju med kyrko-
herdens i Bastfallet. Vendla gillade frälsningsarmén

och Hulda var baptist. Baptisterna segrade, för de låg
närmast till, längst ner på Fredsgatan. Jag tror inte att
det blev så många besök för min del. Egentligen
minns jag bara ett. Jag hade nyss fyllt fem år och Sara
och jag satt på läktaren och såg på de övriga ungarna.
När man satt där uppe kunde man i smyg spotta ner i
håret på dom som satt under och det var ju en liten
ljusglimt i "mörkolandet". När jag var som mest upp-
tagen med denna övning, hörde jag prästen säga - "Är
det några barn som haft födelsedag nu i veckan som
gått?"  Sara hojtade naturligtvis att hennes lillebror
(dvs jag) hade fyllt år några dar tidigare. "Då skall han
få en slant av vaktmästaren där uppe på läktaren, och
sen skall han komma ner hit" sa prällen. Jag fick en
hel krona av gubben på läktaren, och den åkte ner i
fickan förstås. Sen kutade jag ner och gick fram till
prällen för jag trodde han skulle ge mig fler slantar.
Men icke!  - "Nu skall du lägga slanten du fick i
denna sparbössa" sa han, "så har du bidragit till vår
missionsverksamhet i Afrika". Jag tänkte vägra, men
vågade inte, och tog snällt upp slanten och lade den i
offerkistan. Sen vände jag på klacken och gick direkt
ut ur baptistkyrkan och raka vägen hem. Det var tji att
få mig till denna urbota dumma söndagsskola i fort-
sättningen. Jag tyckte det hela var så fräckt. Först ge
mig en krona, sen tvinga mig att ge samma krona till
några för mig helt likgiltiga negeruslingar i Afrika.
Det var horribelt. Dom negrer jag kände från Allers
var otäcka och käkade upp alla vita de såg. Skulle
man betala dem också? Med mina pengar dessutom?
Näe, det ville jag ej vara med om fler gånger!!

Nya skor
De närmaste åren efter första världskriget fanns det

inte så mycket prylar att handla, men sen kom impor-
ten igång från Den Nya Världen. Från USA kom
också mina nya skor som mamma och jag inhandlade
en dag nere på stan. Det var en sorts foträta dojor som
annonserades ut i Sundsvalls Posten "Just hemkomna
från Amerika". En stor händelse för mig som alltid
fått ärva urvuxna prylar från de äldre syskonen. Min
kära syster Greta sa en gång till mig att hon, Greta,
alltid fick som barn gå med sina skor så länge att dom
trängde och förstörde hennes fötter. När därför Sara
kom till världen tänkte mamma att den flickan skulle
slippa få förstörda fötter av att ha för små skor. Därför
fick hon alltid för stora dojor och det förstörde hennes
fötter. På något sätt måste dock föräldrarna lärt av
sina misstag med flickorna, för jag i min tur har aldrig
haft några fotbesvär.

Alltnog, det var amerikaskorna jag skulle berätta
om. Dom var höga, gick upp på halva underbenet,
men snördes med häktor så man slapp sitta och trä i
en massa snörhål. Formen på sulan utmärktes av att
den var bred längst fram, breda "snytor".
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När jag kommit hem och fått på mig grannlåten,
gick jag runt i huset och visade upp mig, mallig som
en tupp på en gödselhög. Färgen var utmanande
gul/ljusbrun och fötterna lyste lång väg. Tjocka sulor
var det också. När alla i vårat hus sett och beundrat
"praktfulla Gabben med de nya skorna", tyckte jag det
var dags att kila över till tant Carlson i grannhuset och
visa upp mig.

Till historien hör att vicevärden i tant Carlsons hus
spikat igen grinden "för att sätta stopp på ungarnas
rännande på gården". Vi ungar hade dock spikat fast
några bräder som stege och klättrade lätt upp på sta-
ketkrönet och hoppade ner på andra sidan. Vicevär-
dens åtgärd saboterades på detta sätt av oss och trafi-
ken mellan gårdarna försämrade endast de vuxna
grannarnas kommunikationer. Jag klättrade således
upp som vanligt och stod på staketkrönet mellan
spjälorna, men de nya skorna var bredare än mina
gamla så jag fastnade. Jag föll, som jag själv tyckte,
oändligt sakta ner med huvet före. Vid staketfoten
löpte en rännsten av granit. Blodig som en utslagen
boxare och med flera tänder bortslagna eller lösa,
skrapad i hela nyllet, snorig och grinande, uppsökte
jag hemmets lungna vrå. Där blev jag omplåstrad på
bästa sätt.

Men det är underligt att detta är det enda minnet jag
har av dessa märkliga skor. Det troliga är att jag i
vanlig ordning fick slita ut skorna så småningom, för
de kostade säkert 20 - 25 kronor. Något mer trassel
med de breda snytorna blev det dock inte, det är ett
som är säkert.

Marknad med ballonger
Varje höst var det marknad i stan. Den försiggick på

Stenkrossplan som låg mitt emot kyrkan på andra si-
dan om Selångersån (mellan ån och Idrottsparken).
Bortanför marknadsplatsen låg en stor fabrik "Svensk
Papp" som jag skall återkomma till lite senare.

Sara och jag fick följa med föräldrarna åtminstone
ett par timmar någon lördag eller söndag för att se på
marknadsjippot. Se på - det var nog rätt uttryck, för vi
fick aldrig gå in på cirkus eller i något av de andra
tälten med eld- eller svärdslukare, skäggiga damen,
Roslagsbjörnen, Brazil Jack, fakirer eller spåkärring-
ar. Men vi fick ju titta på dom, där dom stod på sina
estrader utanför respektive tält och annonserade ut
sina "världssensationer". Vi brukade få var vår bal-
long som omsorgsfullt knöts fast i en rock- eller
kappknapp för att inte försvinna upp i det blå. Mark-
nadsdagar såg man så gott som hela tiden enstaka
ballonger sväva mellan stadsbergen och vid ett eller
annat tillfälle kunde det komma en hel knippa av dem
när någon överförfriskad försäljare tappat greppet om
hela sitt lager. Det var alltid en oerhörd trängsel på
Stenkrossplan och angränsande platser och gator.
Sundsvallsdistriktet var stort och på Alnön och efter

Ljungan och Indalsälven trängdes sågverk och massa-
fabriker. Många  sågspånsindianer" tog ledigt några
dagar för att besöka "mellpa-grisarnas" huvudstad.

Här och där fanns stora tält uppslagna med anslag
som förkunnade att kaffe och kålsoppa serverades där
inne. Jag försökte alltid beveka föräldrarna att vi
skulle gå in och äta kålsoppa, för det luktade så him-
melsk gott, men mamma sa alltid "Mat får du när vi
kommer hem". Det visste jag väl, men det var just då -
och den ljuvligt doftande kålsoppan jag ville äta.
Kvinnan är skapad på det viset. Om mannen - hur li-
ten han än är - frestas av något helt spontant, då kall-
duschar hon honom med "vänta tills vi kommer hem".
Det står i 1 Mosebok att kvinnan frestade mannen,
men jag tror det var mannen som frestade kvinnan.
Och detta har hon inte förlåtit honom. Hon tar fortfa-
rande hämnd, snacka om att vara långsint!

Kålsoppa blev det ingen, men väl ballong, en näk-
tergal och en karuschaboll. Näktergalen var en läder-
bit med plåtskoning i vilket ett membran var fast-
klämt. Hela grejen klämdes fast i gommen och efter
lite övning kunde man frambringa de mest djävulska
illtjut med denna manick. Karuschabollen kanske fort-
farande finns att köpa, annars var det en föregångare
till jojon. En tygboll fylld med sågspån och inknuten i
segelgarn i vilket fastsatts ett ca 70 cm långt gummi-
band - karuschaband. Med övning och tålamod kunde
man  så småningom utveckla en icke föraktlig träffsä-
kerhet med detta vapen. Tyvärr sprack tyget rätt snart
och sågspånet yrde.

En gång när vi kommit hem från marknaden stod
Sara och jag på nersidan huset och beundrade våra
ballonger. Sara fumlade med sin och den svävade iväg
upp över trädtopparna till ackompanjemang av hennes
högljudda förtrytelse. Min ballong satt ju fastknuten i
en rockknapp och hon stirrade avundsjukt på den. Jag
fick en knäpp av något slag, fångade in min ballong i
armarna och klämde den så hårt intill mig att den
sprack. De vuxna trodde att jag gjort detta för att inte
Sara skulle vara ledsen, och jag lät dom tro det. Inte
förrän nu, 55 år efter det hände, skall jag avslöja att
jag blev så himla skraj att Sara skulle lura av mig min
ballong, att jag hellre tog kål på den än lät henne få
den. Sara var vådlig på att lura och reta mig då vi var
barn. Hon var ju också 3 1/2 år äldre än jag.

Svensk Papp
Våra föräldrar hade många vänner och bekanta.

Pappa var ju med i Odd-Fellow, W6 och Frimurarna,
så han kände halva stan och några fler. En familj hette
Berglund och bestod av änklingen Hjalmar, sonen
Carl Gustaf samt döttrarna Anne (1 år äldre än Sara)
och Ingrid (1 år äldre än jag). Hjalmar var förlovad
med en syster till tant Fanny i Anderssons Diverse-
handel som hette Esther.
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En söndag, jag tror det var på våren 1923, var
mamma, pappa, Sara och jag där och åt middag. Efter
middagen försvann Sara och Anne in i Annes rum och
låste om sig. Ingrid och jag gick ut på deras gård för
att spela kula. Då hörde vi hur brandkåren ryckte ut,
så vi knatade ut på gatan och såg ett enormt eldsken
nedåt Selångersån, bakom kyrkan. När vi tittade på
varandra såg vi genast vad den andre hade i tankarna,
och utan att spilla ord började vi springa mot eldske-
net. Det var bara ½ kilometer och väl nere på södra
sidan ån hade vi en härlig överblick över hela skåde-
spelet. Det var Svensk Papp som brann i högan sky.
Aldrig någonsin, varken förr eller senare, har jag sett
en liknande eldsvåda. Hela fabriken var övertänd och
brandgubbarna såg ut som lilleputtar där dom kilade
fram och tillbaka med slangar och prylar. Bara 35 år
tidigare hade Sundsvall härjats av en eldsvåda som
ödelade hela staden. Samma år brann också Umeå ner
helt och hållet. Många Sundsvallsbor trodde väl nu att
hela stan skulle stryka med. Medan vi satt där och
glodde, Ingrid och Jag,  döva och blinda för allt som
hände omkring oss, hade flera tusen personer samlats
bakom och vid sidan om oss. Vi satt längst ut på kajen
på en tomlåda som vi hittat. Varmt och skönt var det
också, 100 - 150 meter från brasan. Efter någon
timme var det bara en stor glödhög och då tyckte vi
att vi borde gå hem. Då var det nermörkt och svårt att
bana sig fram genom folkmassorna. Så det tog en bra
stund innan vi kom hem till Berglunds igen. Samma
elände som när Ivar och jag varit på upptäcktsfärd ett
par år tidigare... Alla hade varit ute och letat efter oss
och förebråelserna haglade om våra öron. Farbror
Hjalmar kom på det förlösande orden -" Jaså, har
brandchefen och hans hustru kommit tillrätta nu!" Då
flabbade alla och flera år efter den händelsen fick vi
finna oss i att kallas så. Mycket genant, tyckte jag,
värre än skäll och lugg för det går ju över.

Första skolbesöket
En gång fick Sara ta med sin lillebror till skolan.

Det var med högt spända förväntningar jag gick dit.
Men efter en lektion hade jag fått nog. Det var ju bara
fnissiga jäntor där i flickskolan, och jag skulle sitta
och höra på deras fånerier? ”Näe tack”. Jag gick hem
jag. Det var inte så svårt att hitta i stan längre. Ett år
senare fick jag själv börja i skolan hos fröken Petters-
son som varit klasskamrat med min mamma

En del av första terminen gick jag i Sundsvalls
Folkskola och jag minns att vår fröken läste högt ur
Barnen från Frostmofjället när alla vi adepter försökte
sy dukar på stramalj. Läskiga resultat.

Ortviken
Någon gång på hösten 1923 flyttade familjen ut till

en villa i Ortviken som pappa hyrt av en släkting till
mamma, Söderström, som flyttat till Härnösand i

samma veva. Det gick spårvagnar ut till Ortviken, och
med den skulle Greta, Olle och Sara åka dagligen in
till stan för deras skolor låg där. Nisse fick gå i folk-
skolan i Ortviken (han vägrade pröva in i läroverket)
och jag hamnade i en småskola. Där fanns två klass-
rum, 1:a och 2:a små som det kallades. Det var 25 - 30
elever i varje klass. På vintern var klassrummen så
kalla att dom ungar som satt längst fram fick ofta ha
ytterkläderna på sig de första timmarna. Längst bak i
klassrummet stod en järnkamin som eldades med ved
av dem som satt i närheten. Ingångsdörren var alldeles
vid sidan av kaminen och om man kom för sent på
morgonen fick man stå där strax intill kaminen och
stekas en kvart eller längre som straff. I "2:a små"
gick min tremänning Arne Hofring. Hans mamma och
min mamma var kusiner. Arne bodde ungefär lika
långt från skolan som jag, fast åt andra hållet, närmare
stan. Vi hade ungefär 1 km mellan oss och besökte
varandra flitigt. Hans mamma tyckte dock att jag inte
var så passande umgänge för hennes yngste son. Hon
ansåg att jag sade så mycket fula ord, och hon förma-
nade mig ofta att jag borde sluta svära. Det gav jag f-n
i och även Arne gjorde så, men det konstiga var att
han mycket sällan svor. Men han hade andra saker för
sig.

Familjen Hofring bestod av pappa Frithiof, mamma
Alma, döttrarna Iva och Gerda samt sönerna Harry,
Lasse, Torsten och Arne. Hela familjen var oerhört
händig. Dom gjorde allting själva. Iva var egentligen
hemsömmerska, men ritade och målade tavlor och
dörrspeglar så det var en lust åt det. Dessutom tillver-
kade hon och Gerda brickor och uppläggningsfat av
aluminium, koppar eller mässing. Det gjorde också
alla pojkarna, utom Arne, som väl ansågs för liten.
Pappa Frithiof och pojkarna smidde eldgafflar och -
tänger i järn. Dom gjorde bordslampor, golvlampor,
rökbord och allt som tänkas kan. Det var alltid ett
bultande och klirrande i kåken där dom bodde.

Mixtergubbar
Arne i sin tur lärde mig hur man tillverkar krut, och

vi smällde och småsprängde i skogen ovanför bo-
stadsområdet stup i ett. En mild försyn gjorde att vi
klarade oss helskinnade konstigt nog. Ingen vuxen
kände till vad vi sysslade med. Även elektriska kopp-
lingar och invecklade lekar med livsfarlig elström fö-
rekom på vår repertoar. Jag avråder alla att försöka
efterlikna oss. Vi hade en fantastisk tur! Allting skulle
Arne undersöka och plocka sönder och sätta ihop
igen. Aldrig förstörde han någonting eftersom han var
oerhört skicklig med sina händer. Han lärde mig
mycket som jag sedan fick nytta av. Han var dock
galen i skjutvapen och åkte fast för polisen 10 år sena-
re för olaga vapeninnehav. Så farligt straff blev det
inte. En hygglig och hjälpsam kompis i alla väder var
han i alla fall.
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Harry och Lasse dog i lungtuberkulos innan de var
30 år. Arne dog i hjärtinfarkt vid 45 års ålder. Torsten
jobbade 1923 på Ortvikens Cellulosafabrik och tidvis
i syratornet. Men han lever fortfarande har jag sett.
Han förekommer då och då i vinstlistorna för kors-
ordslösare i veckotidningar. Även Ida och Gerda lär
vara i livet ännu 1978.

Skeppargatan
Hösten 1924 flyttade vi in till Skeppargatan 5 på

Norrmalm. Då kom jag tillbaka till den skola jag bör-
jat mina läroår i. Inte heller därifrån har jag några be-
stående minnen, så allt måste ha gått lugnt till. Jag
återupptog umgänget med Sven Andersson trots att
jag fick färdas tvärs över hela stan. Ivar hade flyttat åt
något håll så honom träffade jag ej. Men fastrarna och
farmor fanns kvar i sin lägenhet.

En dag när jag var hos Sven hade hans pappa tagit
hem snushäckar, ett emballage för 5-kiloskartonger
med snus. Häckarna bestod av ohyvlade bräder ca 120
cm långa med massor av 2 1/2 " spik i. Meningen var
att vi skulle dra ur spikarna ur bräderna och stapla
virket in i vedboden. Det var jobbigt och ansträngande
för en 8-årings händer, så vi ledsnade och byggde en
koja i stället. En livsfarlig en, där långa spikar stod ut
överallt. Kojan byggdes som ett korthus ungefär. Rätt
som det var så rasade hela eländet och blev en stor
strulig hög i vars mitt Sven och jag satt som i ett kak-
tussnår. Jag hade gymnastikskor på mig och när jag
skulle ta mig ut ur bråten, klev jag på en upprättståen-
de spik som gick rakt genom skon och in i foten. Det
måtte ha blivit en sån chock för mellanfotsbenen att
det uppstod något sorts kramp så spikrackarn satt fast.
Sven hjälpte mig till slut att bli av med spiken genom
att han ställde sig på brädan och jag ryckte till med
foten och kom loss. Gråt och tandagnisslan! Jag
minns hur jag linkade upp till Svens mamma och hur
hon sen fick skura trappan ren från blodet som jag
lämnat. Skon hade jag dragit av mig tråkigt nog.
Tanten tvättade av såret och band om foten. Spiken
hade inte trängt igenom foten, men på ovansidan var
det en stor blånad under huden så det var bara nätt
upp. Skon gick inte att dra på igen, utan jag fick halta
genom stan, från Fredsgatan till Skeppargatan, och led
helvetets kval. När jag skulle över Selångersån och
skymtade hemmet började jag grina och väl hem-
kommen fick jag en skopa ovett för att jag gått och
smutsat ner bandaget och fått sand och skräp i såret.
Men hur fasen jag skulle ha gjort i stället, det fick jag
aldrig veta. Mamma petade ur såret med en slidkniv
som hon upphettat först. Sen fick jag sitta med foten i
varmt vatten med Salubrin i en timme minst. Mamma
pratade om stelkramp. Efter ett par dagar var det hela
glömt.

Sopstrejken

Sundsvalls renhållningsarbetare strejkade det året
för att få bättre löner, och särskilt kring 1 maj var det
stora demonstrationståg härs och tvärs genom stan.
Alla människor var engagerade, många för - andra
emot. Slagsmål och poliskedjor och bråk av alla de
slag förekom på gatorna.

Jag hade en knallkorkpistol, men var tillfälligt utan
ammunition, varför jag en dag kilade upp till lek-
saksaffären på storgatan och tillhandlade mig en ask
sådan. När jag kom ut ur affären stannade jag på trot-
toaren och pillade fram en knallkork. När jag stod där
med korken i vänster hand och pickan i höger, upp-
täckte jag att det pågick ett kurr mellan polis och de-
monstranter ett halvt kvarter därifrån. Detta måste ju
beskådas närmare, varför jag avancerade hot händel-
sen. Det var inte så mycket folk ännu som var inblan-
dade, men poliserna syntes komma lunkande mot
trubblet. Helt tanklöst fortsatte jag att ladda min pic-
kadolv men tittade inte på vad jag gjorde utan på kur-
ret. Då small det plötsligt rätt in i näven på mig. I
samma ögonblick snubblade en polis så han gick ner i
gatan. Och herre min je vilket liv det blev! Folk skrek
"Dom skjuter skarpt! Han är skjuten! Är han död?"

Pickan hade jag pulat ner i fickan och stod och
kände efter hur ont jag hade i näven och folk ström-
made till och knuffades och skrek. Jag tog till och
knata åt motsatt håll och kom så småningom hem igen
efter en kringgående rörelse. Sen gick det rykten på
stan att en polis blivit skjuten, något som visserligen
dementerades i tidningarna dagen efter, men ändå! Jag
vågade aldrig tala om för någon att det var jag som
var roten och upphovet till smällen på Storgatan. Vi
ungar hade stränga order om att schappa iväg hem om
det blev bråk på stan, och det hade jag ju gjort, för-
stås, ingenting annat!

TC
Renhållningsgubbarna vann sin kamp till slut och

tur var det för dassen måste tömmas. På Skeppargatan
där vi bodde hade vi fortfarande torrdass fast nu inne i
lägenheten. Det var försett med kiss-avskiljare med
avlopp till en potta som stod under fotstödet. Denna
potta måste givetvis kollas och tömmas stup i ett, an-
nars blev det översvämning. Översvämning skedde
givetvis så gott som alltid när vi hade främmande.
Man kunde ju inte kolla folk så fort dom gick på
muggen!

Stav
På Skeppargatan hade pappa en jakthund, en stövare

vid namn Stav. Det var en ung, kraftig och mycket
duktig jakthund. Han hade satt sig i respekt gentemot
kvarterets övriga hundar och var lite mallig på något
sätt. (Söndagen den 19 oktober 1924 sköt pappa Ro-
bert 3 st harar på Tynderö för Stav enligt anteckning i
Roberts dagbok). Två trappor upp i huset bodde en
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familj Bergsten (dottern Meit har jag nämnt tidigare).
Dom hade en boxer som jag tror hette Björn. En sön-
dagsmorgon innan mamma o pappa vaknat, släppte
jag ut Stav som vi brukade göra. Han var van att en-
sam gå ut i parken mellan ån och gatan. Efter en stund
brukade han komma tillbaka ”nykackad”. Men inte
denna gång. I stället hördes utanför fönstret mot gatan
ett hojtande och skrikande av människor. Sara kikade
ut och sen rusade hon in till mamma och pappa och
skrek -" Pappa, dom slår ihjäl Stav ute på gatan!"
Pappa flög upp och kom ut i matsalen endast iklädd
sin nattskjorta med röda passpoaler och i näven hade
han sin Browning. Han såg vild ut i ögonen och med
det tunna håret på ända.

På gatan hade följande hänt. Stav kom ut genom
gårdsporten och stötte ihop med Björn. Båda blev
överraskade och Stav för halvt omkull av krocken.
Björn högg åt strupen på Stav och fick tänderna om-
kring Stavs halsband. Stav försökte vrida sig loss men
Björns tag blev i stället fastare och Stav började förlo-
ra medvetandet. Portvakten och några flanörer i par-
ken rusade till och försökte skilja hundarna åt, men
var väl rädda att få något hugg i händerna, så dom tog
en tom trälåda och slog blint in i högen. I stället för att
träffa Björn, så drabbade lådan Stav mitt i skallen.
Björn släppte dock taget, men då låg Stav kvar på ga-
tan och det såg ut som om han var död.

Pappa fick på sig en skjorta och byxor och rusade
ut, men då var Stav försvunnen. Först efter ett par da-
gar kom han till rätta när någon vänlig människa givit
honom lite mat och läst på namnskylten var han hörde
hemma.

Det blev aldrig någon riktig hund av Stav efter den
betan. Han hade alldeles tappat geisten. Kanske blev
han hjärnskadad av syrebrist och slaget i skallen. På
hösten togs han med ut på harjakten, men det visade
sig att han var oduglig så pappa sköt honom, till vår
stora sorg.

Slut

Medlemskap

Medlemskap i föreningen DIS-MITT kräver med-
lemskap i Föreningen DIS. Medlemsavgiften för DIS
är 100 kr och för DIS-MITT 60 kr.

OBS att bägge avgifterna inbetalas på Föreningen
DIS' postgiro 14033-5. Ange namn, adress, post-
adress, tel.nr och ev e-post-adress samt vilken/vilka
föreningar som avgiften avser.

Anmälan kan även ske på Föreningen DIS’ hemsi-
da: http://www.dis.se

Disbyt, varför det?

Tidigare har släktforskaren varit mer eller mindre en
ensamvarg. Han / hon har för det mesta haft en begrän-
sad möjlighet att publicera och dela med sig av sina re-
sultat.

Det är här Disbyt kommer
in. Det ger en möjlighet att
hjälpa andra och sig själv i
forskningen.

Vad är då Disbyt? Disbyt
är en databas som ligger
sökbar på Internet. Där kan
man beroende på behörighet
söka på innehållet i databa-
sen. Innehållet i databasen
är material som medlem-
marna i DIS skickat in och är för närvarande cirka 5
miljoner personer fördelat främst på Sverige men även
en hel del på övriga nordiska länder.

Behörigheten är uppdelad i tre nivåer.
Nivå 1 ger enbart svar på personer som motsvarar

sökkriteriet. Inloggningen sker med användarnamn och
lösenord GUEST.

I nivå 2 erhåller man även namn och adress på de
forskare som sänt in uppgifterna på personerna man
funnit. Till denna nivå får man ett lösenord som medlem
i DIS.

Nivå 3 slutligen ger förutom de två ovan även möjlig-
het att klättra i ett släktrelaterat träd där man om man
har tur kan klättra flera generationer. Till denna nivå får
man lösenord först då man skickat in ett utdrag från sin
egen forskning.

Om du nu tycker att detta låter intressant (vilket det
är) skall du skicka in ett disbytutrag till något av de
Disbyt ombud som finns. Du gör det du lämpligast ge-
nom att använda programmet Disgen. Där finns det en
funktion som direkt sköter allt. Om du inte har Disgen
utan ett annat släktforskarprogram kan du göra en
Gedcom-fil. För bägge dessa filtyper finns det instruk-
tioner om hur man gör i respektive programs instruktio-
ner.

Men, innan du skickar en fil är det några saker du
skall tänka på.

Du måste skriva socken namnet för varje individ.
Tänk dig att det exempelvis bara står bynamnet Böle,
det finns säkert 200 Böle runt om i Sverige och det blir
inte lätt att identifiera just ditt. Skriv ditt namn och
medlemsnummer i Dis och försök att skicka utdragen
med e-post vilket underlättar hanteringen och gör det
billigare.

Adressen är www.dis.se när du kommit dit klickar du
på Disbyt så är det bara att söka. Där finner du också
adresserna till Disbyt ombuden.

Och kom ihåg, den som söker han finner.

Tomas Sahlin
Disbyt ombud
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Vårens program

•  Torsdagen den 14 februari är vi inbjudna av
Midälva Genealogiska Förening till ett Seminari-
um i Ålsta folkhögskolas lokaler, Tullgatan 5 i
Sundsvall. Medverkar gör bl.a. Ted Rosvall, ordf.
i Sveriges Släktforskarförbund.

•  Lördagen den 16 februari kl 10-14 i Gästriklands
Genealogiska Förenings lokal på S. Sjötullsgatan
1 i Gävle har vi i samarrangemang med Gästrik-
lands Genealogiska Förening ett Medlemsmöte
med Workshop i Disgen 8, bildskanning och
CD-bränning. Du som använder DG8 kan här få
dina ev. frågor besvarade. Kom och skanna dina
bilder och bränn dem på en CD!

•  Lördagen den 23 februari kl 11.00 har vi Årsmö-
tet 2002 i Sundsvall. Se sidan 1!

•  Lördagen den 23 mars kl 11-15 i Forskarhörnan
(vid forskarcellerna intill Medelpadsarkiv) i
Kulturmagasinet, Sundsvall, har vi en Workshop
i bildskanning och CD-bränning. Kom och
skanna dina bilder och bränn dem på en CD!

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

•  Måndagen den 8 april kl 17-20 i Studiefrämjan-
dets lokaler, Nygatan 11, Hudiksvall, har vi i
samarrangemang med Hudiksvallsbygdens
Släktforskarförening ett Öppet Hus med Gagg-
träff och Workshop i Disgen 8, bildskanning
och CD-bränning. Du som använder DG8 kan
här få dina ev. frågor besvarade. Kom och skanna
dina bilder och bränn dem på en CD!

•  I april planeras i samarrangemang med Midälva
Genealogiska Förening en Gagg-träff i Indal.
Vidare information kommer på föreningarnas
hemsidor samt i MGF-Nytt nr 2/2002.

•  Finns intresse för en Uppfriskningskurs i Dis-
gen8? Vi tror att en tvådagarskurs  (lördag-sön-
dag) är lämplig. Vi håller till på den ort som öns-
kas av deltagarna eller där det blir 4-8 deltagare.
Egna forskningsdata och egen utrustning bör varje
deltagare stå för. Intresseanmälan görs till före-
ningens utbildningsansvarige, Bernth Lindfors, tel
060-315 24, snarast. Start när tillräckligt intresse
finns.

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

DIS-pins till salu

Vi har nu s.k. pins med DIS’ medlemsmärke till salu
för endast 25 kr/st. Visa att du är DIS-medlem genom
att bära medlemsmärket. Säljs av kassören, Göran
Karis, vid våra träffar eller efter överenskommelse
per tel 060-61 86 88.

Landsarkivets i Härnösand öppettider

Sep-maj: tis kl 8.30-21.00, övr vard kl 8.30-16.00.
Juni-aug: Vardagar 8.30-15.00.

Tel vxl 0611-835 00, fax 0611-835 28. Tel folkbok-
föring 0611-835 22, fax 0611-835 35.
E-post: landsarkivet@landsarkivet-harnosand.ra.se
Hemsida: http://www.ra.se/hla

Landsarkivets i Östersund öppettider

Sep-maj: tis kl 9.00-20.30, övr vard kl 9.00-16.00
Juni-aug: Vardagar 10.00-15.00

Tel vxl 063-10 84 85, fax 063-12 18 24. Tel folkbok-
föring 063-12 01 33, fax 063-13 13 09.
E-post: landsarkivet@landsarkivet-ostersund.ra.se
Hemsida: http://www.ra.se/ola

Medelpadsarkivs öppettider

Sep-apr: tis kl 10-19, övr vard kl 10-17.
Maj-aug: tis kl 10-18, övr vard kl 10-16.
Extraöppet kl 11-15 följande lörd: 20/1, 3/2, 17/2,
3/3, 17/3 och 31/3.

Tel forskarexp. 060-19 18 75, fax 060-17 04 01.
E-post: medelpadsarkiv@sundsvall.se
Hemsida: http://www.sundsvall.se/medelpadsarkiv/

SVAR-husets öppettider

Onsdagar kl 08-20, övriga vardagar kl 08-16.

Tel vxl 0623-725 00.
E-post: kundtjanst@svar.ra.se
Hemsida: http:// www.svar.ra.se
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 Redaktör: Lennart Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ     tel 060-55 83 39 - e-post: lennart.b.lindqvist@telia.com

DIS-MITT 10 ÅR
Under 2002 fyller Föreningen DIS-MITT 10 år
Helgen den 21-22 september firar vi detta med

Jubileumsdagar
Tema: Släktforskning och datorer

med utställningar, offentliga föredrag och demonstrationer samt jubileumsmiddag med dans
(Tag gärna med släktuppgifter om du vill prova på att mata in/skriva ut med släktforskarprogram!)

Fri entré till utställningar, föredrag och demonstrationer
Allmänheten välkommen

Utställningar
Mitthögskolan, Västhagen, intill Tonhallen i Sundsvall

Lördag den 21/9 kl 11-17 och Söndag den 22/9 kl 10-15
Utställare:

Föreningens medlemmar
Andra forskare med mellannorrländska släkter eller socknar

Släktforskarföreningar
Företag

Arkiv

Offentliga föredrag
Mitthögskolan, Västhagen, intill Tonhallen i Sundsvall

Lördag 21/9
kl 12 - DIS nu och i framtiden

(Sture Bjelkåker, Linköping, ordförande i Föreningen DIS)
kl 14 - Släktforskning i original via Internet
(Peter Wallenskog, Täby, VD för Genline AB)

Söndag 22/9
Kl 11 - Projekt ”Skog och historia”

Inventering och dokumentation av kulturhistoriska lämningar i landskapet
(Eva Klotz, Härnösand, arkeolog vid Skogsvårdsstyrelsen)

Kl 13 - Hemma i Selånger
(Karin Bjelkström, Sundsvall, fil. mag. och ”Årets Medelpading”

Jubileumsmiddag
Lördag 21/9 kl 19

Stadshusverandan, Sundsvall
3-rätters jubileumsmiddag med dans till ”Roger Mår”

Subventionerat pris per kuvert endast 300 kr (meny se sista sidan)
Anmälan = Betalningen insätts senast den 2002-09-15 på föreningens postgiro 620 19 15-3

Ange på talongen deltagarnas namn!

Ev. ändringar redovisas på vår hemsida
www.dis-mitt.y.se

Höstens program se sista sidan!              Besök föreningens hemsida: www.dis-mitt.y.se
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Faddrar
Här följer en lista över distriktets DIS-faddrar ordnade efter
programvara och sedan postnummer. Till dem kan du vända dig om
du behöver råd eller hjälp.

PC/Disgen-faddrar
Claes Embäck, Yxbergsvägen 7, 804 25 GÄVLE,

tel 026-19 25 00, e-post: claes.emback@swipnet.se
Gösta Olsson, Sjömyra 2887, 820 60 DELSBO,

tel 0653-120 51, e-post: gosta.olsson@mbox310.swipnet.se
Tony Rödin, Björktjäravägen 7 K, 821 35 BOLLNÄS,

tel 070-350 63 04, e-post: tony.rodin@home.se
Tommy Forsström, Stenbergsvägen 21, 824 91 HUDIKSVALL,

tel 0650-149 25, e-post: tommy.forsstrom@telia.com
Arne Söderström, Kyrkbyn 198, 825 93 NJUTÅNGER,

tel 0650-700 91, e-post: arnesm@algonet.se
Sven Schylberg, Grytan 438, 834 98 BRUNFLO,

tel 063-207 01, e-post: slb312r@tninet.se
Arne Bixo, Tunforsgatan 5, 840 12 FRÄNSTA,

tel 0691-305 02, e-post: arne.bixo.dis@home.se
Ove Westin, Pl 5130, 860 13 STÖDE,

tel 0691-100 35, e-post: ove.westin@sundsvall.nu
Lennart Näslund, Nordanås 1071, 891 92 Ö-VIK,

tel 0660-37 21 09, e-post: lintagan@home.se
Sigurd Nygren, Måttgränd 80, 906 24 UMEÅ,

tel 090-18 64 87, e-post: sigurd.nygren@ersboda.ac

Mac/Reunion-faddrar
Gunilla Hermander, Vattengatan 10, 824 42 HUDIKSVALL,

tel 0650-941 88, e-post: macnilla@telia.com
Kerstin Farm, Krönvägen 33 B, 856 44 SUNDSVALL,

tel 060-67 91 11, e-post: kerstin.farm@telia.com

PC/Holger-faddrar
Olle Modin, Östansjö 2268, 826 91 SÖDERHAMN,

tel 0270-123 16, e-post: olgumod@algonet.se
Tony Jonsson, Stabbläggarvägen 5, 870 10 ÄLANDSBRO,

tel 0611-51 13 33, e-post: tony.jonsson@swipnet.se

DIS-MITT-Nytt nr 2, 2002
Upplaga 1000 ex - Framställd med MS Word 97

DIS-MITT-Nytt utkommer med 2 nr per år och sänds till alla våra
medlemmar samt till DIS med regionalföreningar samt släktforskarföre-
ningar, arkiv och kommunbibliotek i XYZ-länen.

Äldre nummer av DIS-MITT-NYTT kan beställas för 10 kr per nr. Sätt
in beloppet på föreningens postgiro och ange vilket/vilka nummer som
önskas av numren 1-2/93, 1-2/94, 1-2/95, 1-2/96, 1-2/97, 1-2/98, 1-2/99,
1-2/00, 1-2/01resp nr 1-2/02.

Synpunkter på och bidrag till medlemsbladet mottages tacksamt av re-
daktören, dvs Lennart Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel 060-
55 83 39,
e-post: lennart.b.lindqvist@telia.com

Manusstopp för nästa nr är 1 januari år 2003 !!!

Redaktionsgrupp
Lennart Lindqvist, Redaktör, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ,

tel 060-55 83 39, e-post: lennart.b.lindqvist@telia.com
Anna Svahn, Fredsgatan 30, 862 35 SUNDSVALL,

tel 060-15 50 30, e-post: annasvahn@dof.se
Britt-Mari Wiberg, Vännavägen 2648, 861 91 TIMRÅ,

tel 060-57 70 97, e-post: britt.mari.wiberg@swipnet.se

Föreningsadresser:
Föreningen DIS-MITT, c/o Lennart Lindqvist (ovan)
  Postgiro 620 19 15-3, Org.nr 889201-9814
DIS-MITT’s hemsida, c/o Annika Lindqvist (ovan)
  Hemsida: www.dis-mitt.y.se
DIS-MITT-Nytt, c/o Lennart Lindqvist (ovan)
Föreningen DIS, Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING, Tel 013-14 90

43, Telefax 013-14 90 91, Postgiro: 140 33-5, e-post: dis@dis.se
Hemsida: www.dis.se

  

Styrelseledamöter:
Annika Lindqvist, Ordförande, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ,

tel 060-55 83 39, e-post: ann.lin@telia.com
Staffan Bodén, Vice ordförande, Stora Björn 63, 825 31 IGGESUND,

tel 0650-56 14 17, e-post: sboden@post.utfors.se
Lennart Lindqvist, Sekreterare, info-ansvarig, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ,

tel 060-55 83 39, e-post: lennart.b.lindqvist@telia.com
Göran Karis, Kassör, medlemsregistrator, Granitvägen 6, 853 57 SUNDSVALL,

tel 060-61 86 88, e-post: karis@algonet.se
Tommy Forsström, Ledamot, Stenbergsväg 21, 824 91 HUDIKSVALL,

tel 0650-149 25, e-post: tommy.forsstrom@telia.com
Anna Svahn, Ledamot, Fredsgatan 30 F, 852 35 SUNDSVALL,

tel 060-15 50 30, e-post: annasvahn@dof.se
Britt-Mari Wiberg, Ledamot, Vännavägen 2648, 861 91 TIMRÅ,

tel 060-57 70 97, e-post: britt.mari.wiberg@swipnet.se

Styrelsesuppleanter:
Reine Björkman, Suppleant, Ångermanlandsgatan 10 G, 891 35 Ö-VIK,

tel 0660-189 41 (även fax), e-post: reine41@webaid.nu
Lasse Frej, Suppleant, Lastbåtsvägen 23, 865 32 ALNÖ,

tel 060-58 59 60, e-post: lasse.frej@telia.com
Gertrud Söderin, Suppleant, Box 58, 827 22 LJUSDAL,

tel 0651-155 87, e-post: soderin@zeta.telenordia.se

Hedersledamöter:
Bernth Lindfors, Forellvägen 12, 862 40 NJURUNDA,

tel 060-315 24, e-post: bernth.lindfors@telia.com
Robert Hammarstedt, Guldvägen 1, 862 40 NJURUNDA,

tel 060-302 28, e-post: robert.hammarstedt@telia.com

DISBYT-ombud:
Tomas Sahlin, Västra Långgatan 50, 852 37 SUNDSVALL,

tel 060-15 84 11, e-post: tomas.sahlin@home.se

Fadderansvarig:
Arne Söderström, Kyrkbyn 198, 825 93 NJUTÅNGER,

tel 0650-700 91, e-post: arnesm@algonet.se

Teknikansvarig:
Robert Hammarstedt, Guldvägen 1, 862 40 NJURUNDA,

tel 060-302 28, e-post: robert.hammarstedt@telia.com

Utbildningsansvarig:
Bernth Lindfors, Forellvägen 12, 862 40 NJURUNDA,

tel 060-315 24, e-post: bernth.lindfors@telia.com

Webmaster:
Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ,

tel 060-55 83 39, e-post: ann.lin@telia.com

Revisorer:
Jan Lilliesköld, Johannedalsvägen 150, 863 36 SUNDSBRUK,

tel 060-53 63 59, e-post: jan.w.lillieskold@telia.se
Kurt Pettersson, Bondevägen 25, 856 53 SUNDSVALL,

tel 060-66 11 09, e-post: 060661109@telia.com
Helén Mattsson, Suppleant, Maj 7347, 862 95 NJURUNDA,

tel 060-321 66.

Valberedning:
Robert Hammarstedt, Sammankallande, Guldvägen 1, 862 40 NJURUNDA,

tel 060-302 28, e-post: robert.hammarstedt@telia.com
Vakans
Georg Lundqvist, Ledamot, Fagerlandsvägen 11, 893 31 BJÄSTA,

tel 0660-22 08 82, e-post: georg.lundqvist@home.se

DIS-MITT-ombud:
Dellenbygdens SFF: Gösta Olsson, Sjömyra 2887, 820 60 DELSBO,

tel 0653-120 51, e-post: gosta.olsson@mbox310.swipnet.se
Hembygds- och SF Nolaskogs: Lennart Näslund, Nordanås 1071, 891 92 Ö-VIK,

tel 0660-37 21 09, e-post: lintagan@home.se
Jämtlands läns SFF: Georg Hansson, Lillfjällvägen 4, 831 71 ÖSTERSUND,

tel 063-852 12, e-post: g.hansa@mbox300.swipnet.se
Midälva GF: Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ,

tel 060-55 83 39, e-post: ann.lin@telia.com
Nordanstigs Bygd och Släktband: Lage Bergvik, Vändbrov. 8, 820 78 HASSELA,

tel 0652-400 00, lage.b.bergvik@nordanstig.mail.telia.com
Sollefteå SFS: Jörgen Desén, Forsed 2109, 873 91 BOLLSTABRUK,

tel 0612-243 30, e-post: forsed@telia.com
Västra Häsinglands FF: Gertrud Söderin, Box 58, 827 22 LJUSDAL,

tel 0651-155 87, e-post: soderin@zeta.telenordia.se
Ådalens SFF: Curt Sundqvist, Box 88, 870 32 ULLÅNGER,

tel 0613-130 00, e-post: curt@hkship.se
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När föreningen bildades

Följande notis kunde läsas i MGF-Nytt nr 1 1993:

”Vid ett möte den 15 november 1992 på KFUM i
Sundsvall bildades den nya regionalföreningen DIS-
MITT. Föreningen som har XYZ-länen som sitt hu-
vudsakliga verksamhetsområde är öppen för alla
DIS-medlemmar.

Syftet med föreningen är att inom verksamhetsom-
rådet bevaka möjligheterna att utnyttja datorhjälp för
släktforskning och sprida kunskap härom samt i öv-
rigt stimulera datoranvändning vid släktforskning.

Detta betyder att föreningen på regionalplanet
kommer att avlasta föreningen DIS en del arbete och
föra ut verksamheten närmare DIS-medlemmarna.
Det bör också bli lättare för medlemmarna att i
grupp påverka DIS i olika frågor.

Styrelsen ser ut så här fram till årsmötet den 28
februari 1993:

Bernth Lindfors Njurunda Ordförande 060-31534
Robert Hammarstedt Njurunda Sekreterare 060-30228
Göran Karis Sundsvall Kassör 060-118688
Annika Lindqvist Alnö Utbildn.ansv 060-558339
Lennart Lindqvist Alnö Inform.ansv. 060-558339
Gösta Olsson Delsbo Ledamot 0653-12051
Arne Söderström Njutånger Ledamot 0650-70091

Lena Lundin Sundsvall Suppleant 060-500134
Lennart Näslund Örnsköldsvik Suppleant 0660-42109
Bernth Persson Bjuråker Suppleant 0653-22028

Valberedningen:

Reine Björkman Örnsköldsvik Sammank. 0660-18941
Rune Norberg Njurunda Ledamot 060-30509
Sven Schylberg Brunflo Ledamot 063-20701

Skriftlig kallelse till årsmötet kommer att gå ut till
alla DIS-medlemmar i XYZ-länen. Övriga intressera-
de är naturligtvis också välkomna att närvara vid
mötet, som äger rum:

Söndagen den 28 februari 1993 kl 13.00 på
KFUM, Kyrkogatan 29 i Sundsvall (intill kyrkan
och pastorsexpeditionen).

Välkommen!
Lennart Lindqvist”

Nu har redan 10 år gått och det är dags att titta tillba-
ka och minnas allt trevligt som hänt i föreningen.
Som stöd för minnet planerar vi att ge ut en Jubile-
umsskrift och vi hoppas ha den klar till Jubileumsda-
garna den 21-22 september. Kom dit och titta på ut-
ställningarna, lyssna på föredragen och träffa likasin-
nade! Och glöm inte att anmäla dig till Jubileums-
middagen! Om allt detta kan du läsa på första och
sista sidan i detta nummer.

Ordföranden har ordet

Sommaren börjar nu gå emot sitt slut. Detta år tror
jag ingen kan klaga på sitt semesterväder. Den fina
hösten medför också att det
tar emot att krypa in i forskar-
skrymslena igen. Vi hoppas
ändå på en god tillströmning
av besökare under våra jubi-
leumsdagar i september.

Under Släktforskardagarna i
Borlänge fick vi en försmak
av utställningar och se en del
nya saker. Det mest intres-
santa var nog CD-skivan med
Sveriges befolkning 1970.
Kön för att söka efter sig själv var konstant och nog
är det kul att bli påmind vilka grannar man hade på
den tiden. Givetvis har föreningen beställt denna CD
och hoppas kunna visa den på våra träffar under hös-
ten.

Ett annat intressant projekt är Förbundets ”Namn åt
de döda”. Tänk vilket toppenregister det kommer att
bli med namn på alla döda ända från 1950! Detta
kräver förstås en del av oss enskilda släktforskare.
Känner du att du har lite tid över så gå in på Rötters
sida på Internet. Klicka dig sedan till projektets sida
och adoptera en församling. Visst vore det kul om
DIS-MITT’s område blev klart först! Du har på dig
till den 1/7 2003.

Varmt välkomna till Västhagen 21-22 september.
Tag även med dig vänner och bekanta som är lite ny-
fikna på datorer  och släktforskning. Kanske vi kan
lyckas värva några nya medlemmar.

Annika

Medlemskap

Medlemskap i föreningen DIS-MITT kräver med-
lemskap i Föreningen DIS. Medlemsavgiften för DIS
är 100 kr och för DIS-MITT 60 kr.

OBS att bägge avgifterna inbetalas på Föreningen
DIS' postgiro 14033-5. Ange namn, adress, post-
adress, tel.nr och ev e-post-adress samt vilken/vilka
föreningar som avgiften avser.

Anmälan kan även ske på Föreningen DIS’ hemsi-
da: http://www.dis.se
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Hänt sen sist

Torsdagen den 14 februari var föreningen inbjuden
av Midälva Genealogiska Förening till ett Seminari-
um i Ålsta folkhögskolas lokaler i Sundsvall. Med-
verkade gjorde bl.a. Ted Rosvall, ordförande i Sveri-
ges Släktforskarförbund. Han talade bl.a. om div.
olika projekt, t.ex. ”Namn åt de döda”, Skanning av
Kugelbergska samlingarna, CD med Mantalslängder
1971, Filmning av tiondelängder, 1890 års folkräk-
ning (som utvidgas till hela landet).

Lördagen den 16 februari i Gästriklands GF’s lokal
i Gävle hade vi en Workshop i Disgen 8, bildskan-
ning och CD-bränning i samarrangemang med
Gästriklands Genealogiska Förening. Medverkade
gjorde Staffan Bodén.

Lördagen den 23 februari hölls Årsmötet 2002 i
Sundsvall. Se referat på sidan 5.

Onsdagen den 20 mars berättade Annika Lindqvist
om Dokumentation på CD av släkt- och hem-
bygdsforskning samt visade litet Disgen vid en träff
hos Tuna hembygdsförening i Lillkyrkan, Matfors.

Lördagen den 23 mars i Forskarhörnan i Kulturma-
gasinet, Sundsvall, hade vi en Workshop i bild-
skanning och CD-bränning. Medlemmarna fick då
komma och skanna sina bilder och bränna dem på en
CD. Robert Hammarstedt och Annika Lindqvist
medverkade.

Måndagen den 8 april i Studiefrämjandets lokaler,
Nygatan 11, Hudiksvall, hade vi i samarrangemang
med Hudiksvallsbygdens Släktforskarförening ett
Öppet Hus med Gaggträff och Workshop i Disgen
8, bildskanning och CD-bränning. De som använ-
der DG8 kunde här få sina ev. frågor besvarade.
Medlemmarna uppmanades komma och skanna sina
bilder och bränna dem på en CD. Staffan Bodén
medverkade.

Torsdag 18 april i Indals hembygdsgård hade vi i
samarrangemang med Midälva Genealogiska Före-
ning en Gagg-träff i Indal. Medverkande var Gud-
run Brännberg, Karl-Ingvar Ångström och Tomas
Sahlin från MGF samt Annika Lindqvist från DIS-
MITT.

Lördag den 15 juni kl. 12-16 medverkade förening-
en i Kuskbostaden, Svartviks Herrgård vid invigning-
en av Svartviks Industriminnen. Lennart Lindqvist
från DIS-MITT visade Disgen 8, surfade på Internet
med DISBYT, m.m, visade Klampenborgsbasen och
diverse register på CD samt informerade om före-
ningarna DIS och DIS-MITT. Medverkade gjorde

också Lena Lundin från Midälva Genealogiska Före-
ning, som visade släktforskning med mikrokort, spe-
ciellt Njurunda, och informerade om Midälva GF.
Arrangör: Föreningen Svartviksdagarna.

Söndag den 7 juli kl. 12-15 medverkade föreningen
vid Alnödagen i Alnö hembygdsgård. Lennart Lind-
qvist visade släktforskning med mikrokort, speciellt
Alnö, samt informerade om föreningarna DIS och
DIS-MITT. Arrangör: Alnö hembygdsförening.

Söndag den 4 augusti medverkade föreningen vid
Hembygdsgårdarnas dag i Gudmundtjärn. Annika
och Lennart Lindqvist visade släktforskning med
mikrokort, speciellt Indal med grannsocknar, sökte i
Indalsbasen, samt informerade om föreningarna DIS
och DIS-MITT. Arrangörer: Gudmundtjärns intres-
seförening och Indals hembygdsförening.

Lördag den 17 augusti kl. 11-17 medverkade före-
ningen vid Klampenborgsdagen i Njurunda. Lennart
Lindqvist visade Klampenborgsbasen samt informe-
rade om föreningarna DIS och DIS-MITT. Arrangör:
Klampenborgsföreningen.

Fredag-söndag den 23-25 augusti deltog föreningen
vid Släktforskardagarna i Borlänge. Se referat på
sidan 10.
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Rapport från årsmötet 2002

Lördagen den 23 februari hade DIS-MITT Årsmö-
te i Mitthögskolans lokaler i Campus Sundsvall,
Åkroken.

Föreningens ordförande Annika Lindqvist, Alnö,
hälsade de 35 närvarande hjärtligt välkomna, redo-
gjorde kortfattat för dagens program samt öppnade
mötet.

Till ordförande för mötet valdes Robert Hammar-
stedt, Njurunda, och till sekreterare föreningens sek-
reterare Lennart Lindqvist, Alnö.

Till justerare för mötet och tillika rösträknare val-
des Kerstin Farm, Sundsvall, och Kurt Pettersson,
Sundsvall. Mötet fann att mötet var behörigen utlyst
och fastställde den föreslagna föredragningslistan.

Styrelsens verksamhetsberättelse, som fanns att
tillgå för mötesdeltagarna, behövde enligt mötet ej
föredras. Den ekonomiska berättelsen föredrogs av
föreningens kassör Göran Karis, Sundsvall. Reviso-
rernas berättelse föredrogs av Jan Lilliesköld, Sunds-
bruk, varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet för
det gångna verksamhetsåret.

Till ordförande på ett år omvaldes Annika Lind-
qvist, Alnö.

Till styrelseledamöter på två år omvaldes Staffan
Bodén, Iggesund, Tommy Forsström, Hudiksvall, och
Anna Svahn, Sundsvall. Till styrelsesuppleanter på ett
år omvaldes Reine Björkman, Örnsköldsvik, och
Gertrud Söderin, Ljusdal, samt nyvaldes Lasse Frej,
Alnö, i stället för Erik Svanberg, Strömsund, som
avböjt omval.

Till revisorer på ett år omvaldes Jan Lilliesköld,
Sundsbruk, och Kurt Pettersson, Sundsvall. Till revi-
sorsuppleant på ett år omvaldes Helén Mattsson, Nju-
runda.

Till ledamot i valberedningen omvaldes Robert
Hammarstedt, Njurunda, (sammankallande). Styrelsen
uppdrogs av mötet att utse de två återstående le-
damöterna.

Inga motioner hade inkommit till årsmötet. Inga
förslag från styrelsen förelåg, förutom förslag till
budget för 2002 och årsavgift för 2003.

Budgeten för verksamhetsåret 2002 fastställdes en-
ligt styrelsens förslag till oförändrat 60 kr.

Medlemmen Lennart Nilsson i Krokom hade via
mail till ordföranden ställt frågan om inte medlem-
marna kunde få låna hem föreningens CD-skivor och
utbytesexemplaren av andra föreningars släktforskar-
tidskrifter. Ordföranden hade bl.a. svarat frågeställa-
ren ungefär följande samt dessutom lovat att ta upp
frågan på årsmötet: ”Eftersom vi inte har någon före-
ningslokal och ett stort geografiskt område, så är det
svårt att praktiskt ordna så att alla tidskrifter finns
tillgängliga för alla medlemmar. De kommer därför

till sekreteraren, som förhoppningsvis kan hitta upp-
slag till vårt eget medlemsblad. Någon annan littera-
tur har föreningen inte. Betr. utlåning av CD-skivor
har vi diskuterat detta inom styrelsen och vi kom
fram till att vi är ansvariga för dessa (ibland ganska
dyra) skivor och därför inte kan låna ut dem med risk
för kopiering. Vi har under förra året haft ett antal
träffar på olika orter, där medlemmarna haft tillfälle
att söka på skivorna.” Efter diskussion beslöt mötet
att i enlighet med tidigare styrelsebeslut inte idka nå-
gon låneverksamhet beträffande CD-skivor.

Robert Hammarstedt föreslog att styrelsen under-
söker möjligheterna till ordnande av föreningslo-
kal(er).

Inom styrelsen har diskuterats möjligheten att via
lösenord på föreningens hemsida lägga ut informa-
tion som endast skall vara åtkomlig för medlem-
marna. Exempel på sådan information kan vara se-
naste numret av medlemsbladet, medlemsförteck-
ningen eller dylikt. Man ville även vid årsmötet höra
medlemmarnas åsikt om detta. Efter diskussion med
många goda idéer beslöts att styrelsen arbetar vidare
med idén.

I år fyller föreningen 10 år. Styrelsen tycker att
detta bör firas på liknande sätt som när föreningen
fyllde 5 år, dvs med utställningar och föredrag, denna
gång i dagarna två samt denna gång också med jubi-
leumsmiddag med dans. Ytterligare information
kommer. I medlemsbladet hade varit införd en för-
frågan om medlemmarna har idéer eller vill hjälpa till
med något vid jubileet, men ännu hade ingen hört av
sig. Beslöts att ändra jubileumsdatum från av styrel-
sen föreslagna 14-15 september till den 21-22 sep-
tember 2002.

Mötesordföranden Robert Hammarstedt tackade de
närvarande för visat intresse och avslutade mötet.
Därefter bjöd föreningen på kaffe/te och smörgåsar.

Efter fikat
berättade Olof
Ulander,
Ljustorp, om
Digital han-
tering och
lagring av
gamla bilder
samt visade
som exempel
bilder från
Ljustorps hembygdsförenings nya hemsida
www.ulander.com/ljustorp

Därefter fanns möjlighet att söka på föreningens
olika CD-skivor och till inlämning av DISBYT-ut-
drag.
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 Nya medlemmar
(sedan föregående nr)

Andersson Maud, tel 0660-181 36,
 Svanvägen 1, 891 40 ÖRNSKÖLDSVIK.
Axelsson Kaj, tel 060-10 20 27,
 Bågevägen 67 B, 856 52 SUNDSVALL.
Axelsson Kjell, tel 0942-105 82,
 Nygatan 1, 917 31 DOROTEA.
Bengtsson Göran, tel 0226-610 86,
 Tolvmansgränd 14, 775 71 KRYLBO.
Berggren Margaretha, tel 060-17 28 00,
 Åsgatan 8, 856 31 SUNDSVALL.
Bergmark Mats, tel 026-18 96 80,
 Lysgatan 28, 802 86 GÄVLE.
Billström Leif, tel 060-55 80 96,
 Långsvevägen 32, 865 33 ALNÖ.
Cramne Kersti, tel 08-471 70 03,
 Backlöksvägen 121, 165 77 HÄSSELBY.
Dahlén Hans, tel 0920-170 16,
 Lingonstigen 179, 973 33 LULEÅ.
Dahlqvist Sune, tel 060-55 69 03,
 Ekvägen 13, 865 31 ALNÖ.
Dahlström Lennart, tel 0498-24 41 23,
 Fröjel Solbjerge, 620 20 KLINTEHAMN.
Danielsson Ingrid, tel 063-51 64 91,
 Stenhuggargränd 11, 831 51 ÖSTERSUND.
Edlund Ulla, tel 060-325 07,
 Majsvägen 6, 862 41 NJURUNDA.
Edström Karin, tel 063-12 31 66,
 Bergsgatan 34, 832 41 FRÖSÖN.
Eliasson Birgitta, tel 060-55 28 82,
 Galoppvägen 2, 857 52 SUNDSVALL.
Embäck Claes, tel 026-19 25 00,
 Yxbergsvägen 7, 804 25 GÄVLE.
Ericsson Lars, tel 063-51 85 01,
 Reveljgränd 20, 2 tr, 831 38 ÖSTERSUND.
Eriksson Anders, tel 0933-240 48,
 Bergnäs 134, 922 91 VINDELN.
Eriksson Christina, tel 060-223 05,
 Fornminnesvägen 34, 864 91 MATFORS.
Falk Arne, tel 0620-139 28,
 Brudbergsvägen 648, 881 35 SOLLEFTEÅ.
Flodin Ewa, tel 0565-103 46,
 Renvägen 7, 686 33 SUNNE.
Forsberg Sven-Erik, tel 046-518 89,
 Kornvägen 33, 247 34 SÖDRA SANDBY.
Forsgren Esbjörn, tel 0660-22 22 04,
 Bergom 266, 893 92 BJÄSTA.
Forsgren Laila, tel 060-212 85,
 Skölevägen 28, 864 31 MATFORS.
Forslund Erik, tel 0550-805 73,
 Kantarellvägen 34, 681 35 KRISTINEHAMN.
Fältman Anders, tel 0950-144 86,
 Fruktstigen 31, 921 42 LYCKSELE.

Färnlöf Carin, tel 0660-521 33,
 Tolvmansgatan 41, 892 42 DOMSJÖ.
Gabrielsson Ivan, tel 0640-240 21,
 Alsenviken 1242, 830 44 NÄLDEN.
Guldbrand Mats, tel 08-82 61 62,
 Småbjörksvägen 87, 163 42 SPÅNGA.
Gustafsson Sofia, tel 08-591 228 77,
 Tingvallavägen 12 A, 195 35 MÄRSTA.
Henriksson Jan, tel 0620-131 16,
 Ripvägen 10, 881 35 SOLLEFTEÅ.
Hernelind Marc, tel 073-948 57 08,
 Stiftelsegatan 6, 210 44 GETINGE.
Häggkvist Mats, tel 060-55 42 73,
 Saturnusvägen 38, 854 68 SUNDSVALL.
Hällgren Kurt,
 Källsätersvägen 17 H, 806 41 GÄVLE.
Höglund Anders, tel 08-640 44 90,
 Götgatan 59, 116 21 STOCKHOLM.
Höglund Gunilla, tel 060-50 25 75,
 Värnamovägen 4, 857 32 SUNDSVALL.
Högman Margareta, tel 026-21 50 51,
 Högbovägen 202, 811 92 SANDVIKEN.
Jansson Jan-Ove,
 Holmsundsallén 3, 804 29 GÄVLE.
Jonsson Ulla, tel 0650-226 11,
 Strömvägen 8, 825 30 IGGESUND.
Jonsson Sjödin Gith, tel 073-064 24 39,
 Rubingränd 4, 825 31 IGGESUND.
Jönsson Jan, tel 035-10 34 25,
 Lärkvägen 21, 302 44 HALMSTAD.
Karlgren Lars-Åke,
 Valsarevägen 40, 684 31 MUNKFORS.
Kring Carina, tel 0650-202 72,
 Bodarnevägen 1534, 825 32 IGGESUND.
Larsson Reine, tel 060-12 06 55,
 Krönvägen 38, 856 44 SUNDSVALL.
Lindqvist Ann-Marie, tel 060-12 04 17,
 Kyrkbergsvägen 20 A, 854 63 SUNDSVALL.
Lundgren Irma, tel 0691-106 64,
 Edebyvägen 30, 860 13 STÖDE.
Lundmark Hjördis-Katarina, tel 060-930 13,
 Västloning 105, 860 40 INDAL.
Löfberg Inger, tel 026-61 01 62,
 Södra Kansligatan 31, 3 tr, 802 52 GÄVLE.
Lövgren Ulrika, tel 0920-161 34,
 Munkebergsgatan 90, 973 41 LULEÅ.
Molén Per-Richard, tel 060-15 67 13,
 Wallerstedtsgatan 3, 856 41 SUNDSVALL.
Molin Arne, tel 063-57 95 18,
 Kolvedsvägen 13, 831 73 ÖSTERSUND.
Nordlund Annie, tel 090-800 09,
 Bygdegårdsvägen 18, 905 83 UMEÅ.
Nordlöf Thomas, tel 070-303 38 25,
 Skogsmyragatan 98, 745 45 ENKÖPING.
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Nyberg Susanna,
 Björkbacken 3095, 920 64 TÄRNABY.
Näslund Bengt, tel 060-61 12 41,
 Korstavägen 8 A, 856 32 SUNDSVALL.
Ohlson Ingemar, tel 08-717 23 42,
 Karpgatan 11, 3 tr, 133 41 SALTSJÖBADEN.
Olsson Richard, tel 0690-101 41,
 Tulpanvägen 13,841 32 ÅNGE.
Oscarsson Dennis, tel 090-455 57,
 Aronsvägen 11, 913 41 OBBOLA.
Persson Ulla, tel 0550-279 03,
 Hanbovägen 10, 680 71 BJÖRNEBORG.
Pettersson Maria, tel 0611-101 22,
 Carlgrensvägen 3, 871 61 HÄRNÖSAND.
Pollei Sofie, tel 0410-173 16,
 Järnvägsgatan 13 B, 231 44 TRELLEBORG.
Pålsson Kjerstin, tel 063-330 66,
 Brynje 211, 831 91 ÖSTERSUND.
Sahlin Nils, tel 0224-830 72,
 Örlinge 134, 733 99 MÖKLINT.
Sandahl Arne, tel 08-500 262 81,
 Rådjursvägen 52, 137 32 VÄSTERHANINGE.
Sjödin Doris, tel 060-10 07 29,
 Bågevägen 91 B, 856 52 SUNDSVALL.
Sjöquist Britt-Marie, tel 08-35 67 99,
 Töjnavägen 18 A, 191 34 SOLLENTUNA.
Stensson Lasse, tel 026-324 25,
 Valbovägen 489, 818 91 VALBO.
Sundberg Mats, tel 08-745 09 38,
 Ängsvägen 25, 136 48 HANINGE.
Svaneby Sven-Erik, tel 0660-22 60 63,
 Kokarvägen 34, 893 40 KÖPMANHOLMEN.
Svelander Helen, tel 060-58 08 04,
 Kungsvägen 133, 861 35 TIMRÅ.
Törby Tore, tel 060-55 64 80,
 Babordsvägen 20, 865 31 ALNÖ.
Uddén Anna Britt, tel 060-15 94 32,
 Östra Långgatan 2, 852 36 SUNDSVALL.
Wegård Gunnel, tel 0652-206 82,
 Gryttje 1339, 820 77 GNARP.
Wikström Märta, tel 060-15 30 66,
 Granlohögsvägen 22, 857 40 SUNDSVALL.
Willman Rolf, tel 013-15 40 11,
 Skalbaggstigen 16, 587 29 LINKÖPING.
Winzell Kurt, tel 0690-501 05,
 Skogsvägen 9, 841 93 ÖSTAVALL.
Ytterström Karin, tel 060-931 85,
 Vålandsvägen 15, 860 25 KOVLAND.
Åslund Gösta, tel 060-17 60 44,
 Ludvigsbergsvägen 22 B, 852 34 SUNDSVALL.
Öberg Ingrid, tel 08-771 83 84,
 Rapsodivägen 19, 142 41 SKOGÅS.
Öberg Thomas, tel 090-453 77,
 Karusellvägen 37, 913 41 OBBOLA.

Öhrner Erik, tel 0246-109 94,
 Borgärdet 111, 790 23 SVÄRDSJÖ.
Östberg Mats, tel 026-21 62 06,
 Per Matsvägen 2, 811 91 SANDVIKEN.

Var snäll och meddela Ditt telefonnummer om det
saknas vid Ditt namn ovan! Detsamma gäller
också eventuella adressändringar. Ring kassören
Göran Karis, tel 060-61 86 88, eller e-posta (se sty-
relsen).

Reunion-spalten

Den här gången tar jag upp
ett ämne som diskuterades för
några år sedan och som startat
på nytt. Det gäller manualen. I
de gamla versionerna av Re-
union följde det med en bok
där man kunde slå upp och
läsa igenom hur man skulle
använda Reunion på bästa
sätt. I de senare versionerna
har manualen endast följt med som en fil i datorn. D
v s man använder sig av frågetecknet som finns på
registreringsbilden och skriver in ett sökord. De allra
flesta tycks fortfarande föredra en utskriven manual
att tas med t ex till hängmattan för genomläsning.
Diskussionen har tagit fart igen i USA och jag tror att
LeisterPro får ge med sig snart. Själv söker jag sällan
i manualen via datorn utan prövar själv tills jag
tycker att det fungerar. Hör av Er och tala om vad ni
tycker själva! Jag vidareförmedlar era åsikter till
LeisterPro.

En sak som hände mig och som inte hade något
svar i manualen var när programmet började visa
felmeddelanden eller helt enkelt hängde sig. Efter en
förfrågan till LeisterPro fick jag veta vad jag skulle
göra. Spara ner en komprimerad kopia kasta den
gamla databasen och fortsätt registrera i kopian. När
man sparar en ny kopia sker en massa kontroller och
felaktigheter loggas. Varför felaktigheterna uppstått
är däremot en gåta fortfarande men genom att använ-
da den nya kopian har alla underliga felmeddelanden
försvunnit. Oftast säger loggen att vissa ID nummer,
alltså personer, tagits bort men det har aldrig för-
svunnit folk som borde vara kvar. Detta som ett tips
när era databaser börjar bli tröga eller det händer sa-
ker som inte borde hända.

Ha en fortsatt varm släktforskarhöst!

Kerstin Farm
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Släktforskning i original via Internet

Nu kan du släktforska i originalböckerna direkt i
din PC - enkelt och spännande! Företaget Genline’s
tjänst ger dig tillgång till de svenska kyrkböckerna
fram till slutet av 1800-talet, en källa för Dig som vill
släktforska eller arbeta med annan forskning som kan
baseras på detta material.

Man erbjuder skannade bilder av kyrkbokssidor
istället för tolkad information. Detta skiljer Genline’s
databas från de flesta andra som finns tillgängliga via
Internet. Du kan alltså "bläddra" i kyrkböckerna via
Internet! Det betyder att du kan sitta hemma och
forska om du har en dator med Internetanslutning!

Istället för att gå igenom listor med information,
kan man direkt läsa vad som skrevs i kyrkboken då
ett husförhör hölls i en gård eller då någon döptes el-
ler gifte sig. Att veta att de personer som blev in-
skrivna i husförhörslängden var närvarande när tex-
ten skrevs in, ger en känsla av "närvaro" som inte går
att ersätta.

Församlingarna redovisas i listor indelade länsvis. I
listorna kan man bl.a. se vilka volymer och årsperio-
der som är inlagda.

I dagsläget så finns följande län i databasen:
•  Kalmar län
•  Östergötlands län
•  Värmlands län
•  Kronobergs län

Produktionsordning för år 2002 fastställd:
•  Göteborg & Bohuslän
•  Jönköpings län

Fortsatt produktion under 2003 blir preliminärt:
•  Malmöhus län
•  Blekinge län
•  Jämtlands län
•  Skaraborgs län
•  Västernorrlands län
•  Älvsborgs län
•  Dalarnas län

Du kan utan kostnad ta hem och installera Gen-
line’s programvara. Med programmet installerat kan
du logga in i databasen och läsa kyrkböcker från
några slumpvis valda församlingar. Detta för att man
ska kunna prova tjänsten ordentligt innan man be-
stämmer sig för att abonnera.

Möjlighet finns också att länka en bild av original-
källan till funktionen ”Källor och citat” i Disgen 8.

Samarbetsavtal med Sveriges Släktforskarförbund
finns. Betr detta, priserna och mycket annat, se före-
tagets hemsida www.genline.se , där också ovanstå-
ende uppgifter är hämtade.

Under Jubileumsdagarna den 21-22 september

kommer Genline att ha en monter, där du kan stifta
närmare bekantskap med tjänsten on line. Genline’s
VD, Peter Wallenskog kommer också att som före-
läsning att presentera Genline och deras tjänster.

Landsarkivet i Härnösand

Sep-maj: tis kl 8.30-21, övr vard kl 8.30-16.
Juni-aug: Vard 8.30-15.
Folkbokf. forskarsal: Vard 9.15-11.30, 12-30-14.30.

Tel vxl 0611-835 00, fax 0611-835 28. Folkbokföring
tel 0611-835 22, fax 0611-835 35.
E-post: landsarkivet@landsarkivet-harnosand.ra.se
Hemsida: www.ra.se/hla

Landsarkivet i Östersund

Sep-maj: tis kl 9-20.30, övr vard kl 9-16
Folkbokf.avd: Vard 13-16.
Juni-aug: Vard 10-15.
Folkbokf.avd: Vard 10-15.

Tel vxl 063-10 84 85, fax 063-12 18 24. Tel folkbokf.
avd 063-12 01 33, fax 063-13 13 09.
E-post: landsarkivet@landsarkivet-ostersund.ra.se
Hemsida: www.ra.se/ola

Medelpadsarkiv

Sep-apr: tis kl 10-19, övr vard kl 10-17.
Stud.celler: Mån-tor 10-19, fre 10-18, lör-sön 11-16.
Maj-aug: tis kl 10-18, övr vard kl 10-16.
Stud.celler: Mån-tor 10-19, fre 10-18, lör-sön 11-16.
Extraöppet kl 11-15 följande lörd: 20/1, 3/2, 17/2,
3/3, 17/3 och 31/3.

Tel forskarexp. 060-19 18 75, fax 060-17 04 01.
E-post: medelpadsarkiv@sundsvall.se
Hemsida: www.sundsvall.se/medelpadsarkiv

SVAR-huset

Onsdagar kl 08-20, övriga vardagar kl 08-16.

Tel vxl 0623-725 00.
E-post: forskarcentrum@svar.ra.se
Hemsida: www.svar.ra.se
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Teknikrutan

Utskrift av tavlor i större format än A4
Passa på under jubileumsdagarna! Vi kommer att
ha en A0-färgplotter tillgänglig för utskrifter på
plats!

Alla har vi väl drömt om
att kunna göra större ut-
skrifter än A4 när det gäller
antavlor och stamtavlor.
Disgen, som är ett fullfjäd-
rat Windows-program, kan
göra utskrifter till alla skri-
vare som finns konfigure-
rade i den lokala datorn el-
ler via nätverk. Beroende
på vilken skrivare och pap-
persformat som är angivet,
anpassar sig Disgen ut-
skrifterna till rätt format. Problemet för de flesta av
oss är att det går inte att skriva ut A3, A2, A1 eller
A0 på en vanlig skrivare. Hur göra då?

Vanliga kopieringsbyråer och vissa tryckerier har
stora skrivare, så kallade plottrar, som mest används
till ritningar och stora bilder. Dessa har möjligheter
att skriva ut även andra typer av utskrifter, t ex från
Disgen, om det finns drivrutiner för plottern för
Windows. Problemet blir då : ”Hur skriver man ut
från sin egen dator hemma till plottern som står hos
Arkitektkopia”?

Adobe har, som ni nog vet, utvecklat en serie pro-
gram för att göra saker enklare för oss. Tyvärr kostar
programmen en del, men det finns även
”gratisprogram” som kan skapa pdf-dokument, t ex
PDF 995 och Ghostscript. Jag har testat PDF 995 och
den klarar bara A3 som störst och Ghostscript har jag
än så länge inte lyckats installera (!). Det finns också
ett program som heter WordToPDF som konverterar
Word-dokument till PDF-fil. Problemet med detta är
att Word inte klarar dokument som är större än 578
mm vilket begränsar storleken på utskriften.

Programmet Adobe Acrobat som ”gör” pdf-filer är
inte gratis. Gör och gör, förresten. Man ser knappast
att programmet gör något. Man ser det mest som att
man har fått två nya skrivare på datorn. Visserligen
kan man inte ta på dessa ”skrivare” som skriver till fil
i stället för ett papper och kallar därför för virtuella
skrivare. Programmet kostar ca 2000:- och kan vara
någonting för en förening att inhandla om många
medlemmar har önskemål om detta eller om man
själv tycker att det är värt pengarna.

När man installerar programmet Adobe Acrobat,
läggs som sagts två nya skrivare upp på datorn. De

heter Acrobat Distiller och Acrobat PDFWriter. Man
kan sedan välja dessa som skrivare från t ex Disgen
under ”arkiv/skrivarinställning”. När man valt t ex
skrivaren Acrobat PDFWriter, går man in under
”egenskaper” för denna och väljer antingen färdiga
format (A3, A2 osv) eller ett eget format. A4 är
297x210 mm och A-storlekarna uppåt är multiplar av
detta mått. A3 = 297x420, A2 = 420x594, A1 =
594x840 och A0 = 840x1188 mm. PDFWriter klarar
ca 1200 mm i storlek. Kontrollera sedan vid utskrift
med ”förhandsgranska”. Där ser man hur utskriften
kommer att bli. Storlek A1 blir imponerande stor.
Ändra sedan inställningarna för boxarna i DISGEN
och antalet generationer och kontrollera hur det
kommer att se ut med ”förhandsgranska”. När man
efter lite provande är nöjd och gör utskriften, får man
ange vad den sparade filen skall heta. Den får auto-
matiskt ändelsen pdf.

Ett gratisprogram som många har installerat är
Adobes Acrobat Reader som läser filer av typen
*.pdf. Härifrån kan man läsa och skriva ut pdf-doku-
ment. De flesta kopieringsbyråer har möjligheter att
göra detta. Filformatet fungerar både för PC och
MAC.

För en utskrift av en antavla i formatet A1 med färg
i boxarna (som Disgen tillåter) blir PDF-filen 14 k i
storlek. Det får plats 100 st sådana filer på en diskett.

Innan du köper programmet: Kontrollera med en
kopieringsbyrå eller motsvarande vad det kostar att
göra en färgutskrift resp svartvit utskrift. Priset kan
variera en del.

Tips: Har du ett snyggt dokument som du vill pub-
licera på hemsidan, skapa pdf-fil och länka den. Do-
kumentet kommer att se ut som originalet!

Lycka till!

Robban
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Släktforskardagar i Borlänge 2002

Fredag-söndag den 23-25 augusti anordnades 2002
års Släktforskardagar i Borlänge. Arrangörer var
Dalarnas Släktforskarförbund tillsammans med Släkt-
forskarnas Hus i Leksand. I Dala-förbundet ingår
följande föreningar: Föreningen Dalfolk (Leksand),
Falubygdens Släktforskare (Falun), Folkare Släkt-
forskarförening (Avesta), Ovansiljans Släktforskare
(Mora), Släkt och Bygd i Borlänge (Borlänge) samt
Västerbergslagens Släktforskare (Ludvika).

Invigningen inramades av toner frambringade av
Avesta Spelmanslag. Dalarnas Släktforskarförbunds
ordförande Torbjörn Näs hälsade välkommen och
presenterade invigningstalaren, författaren Theodor
Kallifatides, som på ett spirituellt sätt talade om kul-
turskillnader, illustrerat bland annat med exempel
från sitt äktenskap med sin svenska hustru.

Samtliga arrangemang utom föredragen var för-
lagda till Quality Hotel Galaxen och Folkets Hus, inte
så långt ifrån Borlänge centrum. Föredragen hölls i
lokalen Cozmos i den angränsande folkparken. Detta
medförde stora praktiska fördelar genom att nästan
allt var samlat under ett tak, även om utställarna var
fördelade på två våningsplan. De som varit
förutseende nog att boka rum på Hotel Galaxen hade
dessutom alltid ”nära hem”.

Ordförandekonferens och redaktörskurser för pap-
pers- resp. nättidningar pågick parallellt hela freda-
gen. Cirkelledarkonferensen var förlagd till lördag
förmiddag. På fredagskvällen anordnades den sed-
vanliga ordförandemiddagen, där Theodor Kallifati-
des hade en populär extraföreläsning.

Vid Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma,
som hölls under lördagen i lokalen Stora Björn, hade
Föreningen DIS som vanligt det maximala fem om-
bud vid stämman. Liksom i fjol hade inte DIS-MITT
någon med bland dessa fem.

På fredag eftermiddag och kväll samt lördag mor-
gon sattes utställningarna upp av de deltagande ut-

ställarna. Utställningarna var till större delen belägna
i bottenplanet i två längre gallerior samt ett större
rum (DIS-föreningarna). Några utställare höll till en
trappa upp i ett antal mindre rum. och cirklarna samt
riksstämman hölls i olika lokaler i bottenplanet. Fru-
kostar, luncher och stämmomiddag intogs också i
bottenplanet.

Teman för årets Släktforskardagar var ”Garpar, fin-
nar och valloner. Invandringens betydelse för Dalarna
och Sverige”. De flesta av de 9 (nio!) föredrag, som
stod på programmet hade också med detta tema att
göra. Undertecknad hann tyvärr inte med att gå på
något föredragen, även om många såg intressanta ut
på papperet.

Som vanligt deltog en stor mängd utställare. Där
var, förutom Sveriges Släktforskarförbund och Före-
ningen DIS, även släktforskarföreningar, arkiv och
andra institutioner, samt olika företag som bl.a. sålde
mikrokortläsare, släktforskarprogram, böcker, m.m.,
totalt namngavs 47 st. utställare i programmet.

Trots den ihållande sommarvärmen hade åtminsto-
ne DIS-föreningarna, som disponerade hela rummet
Orion, det drägligt. Ute i Gallerian och Arkaden var
temperaturen något för hög.

Jag ställer även i år frågan: Varför inte förlägga
Släktforskardagarna till september månad, som det
var i början av Släktforskardagarnas historia? Ett par
tre veckor senare brukar det vara svalare, fastän väd-
ret ändå kan vara vackert.

I år fanns 4 st. norrländska släktforskarföreningar
med bland utställarna: Föreningen Skelleftebygdens
Släktforskare, Hembygds- och Släktforskare Nola-
skogs, Jämtlands Läns Släktforskare samt Midälva
Genealogiska Förening. Dessutom fanns DIS-MITT
tillsammans med DIS och övriga regionföreningar.

Dessutom deltog ytterligare några utställare från
Norrland: Gensoft AB, Landsarkivet i Östersund
samt SVAR. Om man vill kan man kanske också
räkna Genline AB till den kategorin. Ombud vid
stämman samt deltagare vid konferenser/kurser fanns
också med från flera norrlandsföreningar.

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

Föreningen DIS huserade i år i eget rum (Orion med
147 kvm, på nedre våningen) tillsammans med regi-
onföreningarna samt ”tyska DIS”. Samtliga redovisas
separat nedan. I Föreningen DIS’ monter fanns bl.a.:
•  Visning av DISGEN 8, två stationer varav en

med projicering.
•  Mottagning av DISBYT-utdrag.
•  Sökning i DISBYT, 5 milj. p.
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•  Fadderhörna.
•  Försäljning av medlemskap t.o.m. år 2003, mäss-

pris 100 kr.
•  Försäljning av DISGEN 8, 600 kr.
•  Försäljning av DISGEN 7, 475 kr.
•  Försäljning av DIS-PINS, 10 kr.
www.dis.se

DIS-Aros
www.dis-aros.se

DIS-MITT
•  Indiko - kyrkböcker på nätet on line.
•  DISBYT on line.
•  Hemsidor on line, speciellt norrlandsföreningar-

na.
•  Alla föreningens inköpta CD fanns för visning.
•  De medverkandes egna databaser i DISGEN

fanns givetvis med.
www.dis-mitt.y.se

DIS-Småland
•  Smålands soldatregister (Elisabeth Leek).
•  CD Småländsk bygdehistoria I: Tuna.
•  CD Småländsk bygdehistoria II: Frödinge.
•  CD Småländsk bygdehistoria III: Rumskulla.
•  CD Småländsk bygdehistoria IV: Vena.
•  CD KGF databas 2002.
•  CD Bilder från Småland 1950-60-ta len.
•  CD Bäckebo Familjer och boplatser.
•  CD Döderhult 1766-1806.
•  CD Jönköpings historia.
•  CD 3 generationer von Baumgarten i Växjö.
•  CD Västervik År 2000.
•  CD Norrgränna byalag, Kristdala socken.
w1.492.telia.com/~u49206122

DIS-SYD
•  Demografisk Databas Södra Sverige ddss.nu.
•  DISGEN 8.
www.dis-syd.m.se

DIS-VÄST
•  Databas Vigsellängder för Dalsland i DISGEN 8,

86.000 p.
•  Databas DISBYT på fil
•  DISGEN 8.
•  Reunion 7 för Mac.
www.dis-vast.o.se

DIS-ÖST
•  Databas DISBYT på fil + on line.
•  DISGEN 8.
•  Diverse CD-skivor.
www.dis-ost.a.se

Verein für Computergenealogie (”tyska DIS”), Jesper
Zedlitz
•  Föreningens hemsida on line
•  m.m.
www.genealogy.net

Stockholms Stadsarkiv
•  CD Söder i våra hjärtan, 395 kr (mässpris 325

kr).
•  CD Klara 1878-1926, ca 193.000 p, 295 kr

(mässpris 195 kr).
•  CD-paket, båda skivorna, mässpris 500 kr.
•  CD + DVD Gamla Stan under 750 år, 495 kr

(mässpris 435 kr).
•  CD Register till mantalsuppgifter 1800-1870, 200

kr (mässpris 150 kr).
www.ssa.stockholm.se

Västerås Släktforskarklubb
•  Databas Västerfärnebo FVD 1689-1929 + Döda

1930-1971.
•  CD D:o.
home.swipnet.se/vsfk-Arosiana

Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening
•  Databas FVD 47 förs. i Jönköpings-bygden med

över 434.000 p. Registren finns på hemsidan.
•  CD d:o för medlemmar.
www.jbgf.just.nu

Sällskapet Vallonättlingar
•  Databaser med egen forskning.
www.vallon.a.se

Sveriges Släktforskarförbund
•  CD + DVD Gamla stan (i Stockholm) under 750

år, medl.pris 475 kr.
•  CD Register till Stockholms mantalsböcker

1800-1870, medl.pris 195 kr.
•  CD Sveriges Dödbok, medl.pris 495 kr.
•  CD Svenska Ortnamn, medl.pris 395 kr.
•  CD Söder i våra hjärtan, medl.pris 395 kr.
•  CD Klara, medl.pris 295 kr.
•  CD NAD, medl.pris 675 kr.
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•  CD Paleografi, medl.pris 460 kr
•  CD Telefonkatalogen år 2002, medl.pris 225 kr.
•  Förhandsvisning av kommande CD med Sveriges

befolkning år 1970.
www.genealogi.se

Föreningen för Smedsläktsforskning
•  CD Smedskivan, ver. 2, >50.000 pers, 230 kr.
www.smed.genealogi.se

Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs
•  CD Arnäs 1668-1750 + Trehörningsjö 1864-

1930.
•  CD Avskrift av domböcker 1640-1780 för Arnäs,

Grundsunda och Nordmaling.
•  CD Delar av fotograf Bertil Westins samling av

glasplåtar och negativ.
•  CD Gideå 1807-1930.
•  CD Grundsunda 1600-1930.
•  CD Lycksele 1700-1920.
•  CD Malå 1744-1920.
•  CD Sidensjö 1689-1780 + Skorped 1776-1930.
•  CD Själevad 1785-1820.
•  CD Åsele 1686-1920.
www.hsn.nu

Landsarkivet i Östersund
•  Databas FVD Jämtlands län.
•  Databas Testamenten Jämtlands län.
•  Databas Konkursregister Jämtlands län.
•  Databas Bouppteckningar Jämtlands län.
•  Databas Sockenregister Jämtlands län.
•  Databas Ortsregister Jämtlands län.
www.ra.se/ola

Värmlands Släktforskarförening
•  Databas FVD Värmland.
www.genealogi.se/varmland

Midälva Genealogiska Förening
•  Databas Medelpad 1500-1800
•  CD Medelpad 1500-1800.
•  CD Haverö socken 1600-1850 + Paul Hallberg

1734-1789 (av Gudrun F Brännberg).
www.genealogi.se/medelpad

Hallands Genealogiska Förening
•  CD Vigselregister Halland 1668-1860, 320 kr.
•  CD Bouppteckningsregister Halland 1671-1850,

300 kr.
•  CD Mantalslängder i Varberg 1662-1860, 150 kr.
•  CD Halmstads tingsrätts Ledningsböcker Södra

1820-1930, 150 kr.
•  CD Halmstads tingsrätts Ledningsböcker Norra

1820-1900, 150 kr.
•  Div. databaser.
www.halland.genealogi.se

Storstockholms Genealogiska Förening
•  Förhandsreklam för CD’n ”Begravda i Stock-

holm, ca 500.000 p i ett dussin församlingar
(kommer i oktober-november).

•  Egen forskning (Chris Henning).
www.ssgf.org

Lantmäteriverket
•  Publik resp. professionell hemsida on line med

bl.a. historiska kartor.
•  Beställning av häradskartor i färg i skala

1:20.000, 295 kr/st.
•  CD Historiska stadskartor.
www.lantmateriet.se

Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum
•  Databas FVD i 180 församlingar i Kalmar län

och grannlänen, ca 3,2 milj. p.
•  CD Döderhults socken 1766-1806, 400 kr (med-

lemmar 300 kr).
www.algonet.se/~thunberg/plf
www.algonet.se/~samblixt/PLFmeny.htm

DIS-Norge
•  DIStreff on line, 3,2 millioner p.
•  Slektsforskerbasen on line.
www.disnorge.no

Föreningen Skelleftebygdens Släktforskare
•  Databas i Disgen med medlemmarnas insända

antavlor.
•  Indiko - kyrkböcker på nätet on line.
•  CD Dödsannonsregister Norra Västerbotten

(tidn.) 1928-1966, 200 kr.
•  CD Kenneth Mossbergs släktforskningsmatrl.

från. Burträsk, Lövånger, Nysätra och Roberts-
fors, 400 kr.

•  CD Kjell-Åke Lundströms släktforskningsmatrl.
från Stensele över samer och nybyggare i inlan-
det och fjällvärlden, 100 kr.

www.skelleftea.org/forening/fss

Släktforskarnas Hus
•  Databas Emigrantregistret.
•  Databas Bjursås (W) i Holger
•  Databas Ål (W) i Holger
•  Databas Falun (W) i Holger
www.genhouse-sweden.com

Föreningen Släktdata
•  Databas med FVD i väst-Sverige (Bohuslän,

Dalsland, Västergötland), ca 940.000 p. Regist-
ren finns fritt sök- och nedladdningsbara på hem-
sidan.

•  CD dito, 65 kr inkl porto efter beställning.
www.slaktdata.org
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Arkivcentrum Värmland
•  Databas Emigranten
•  Databas Emihamn
•  CD Emigranten 1-2/2001 kunde beställas, 1.250

kr/ex + porto 20 kr.
www.arkivcentrum.regionvarmland.se

Genealogiska Samfundet i Finland
•  Hemsida on line.
www.genealogia.fi/indexr.htm

Landsarkivet i Uppsala
•  CD Bouppteckningsregister Sörmlands, Upp-

lands och delar av Stockholms län, 200 kr.
www.ra.se/ula

SVAR
•  Digitala forskarsalen on line.
•  Diverse CD-skivor, se hemsidan.
www.svar.ra.se

Blekinge Släktforskarförening
•  Databas Båtsmän i Blekinge, ca 17.000 båtsmän.
•  Databas Bouppteckningar Medelstad hd 1700t.
•  Databas Bouppteckningar Bräkne hd 1700t.
•  Databas Bouppteckningar Karlskrona stad 1680t-

1712.
•  M.fl. databaser.
•  CD Medelstad hd 1679-1750.
•  CD Bräkne-Hoby Anmärkningsbok 1821-1942.
•  CD Våra anor (inlämnade av forskare)
www.genealogi.se/blekinge

Krigsarkivet
•  CD Historiska stadskartor, 300 kr.
www.ra.se/kra

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
•  Släktforskarprogrammet PAF 5.2.
•  Family Search on line.
•  Pedigree Resource File on line.
•  CD Family Search.
•  CD Pedigree Resource File.
•  CD Family History Library Catalogue.
www.familysearch.org

Gensoft
•  Släktforskarprogrammet Reunion7 för Mac.
www.gensoft.se

Riksarkivet
•  Databas NAD on line.
•  Databas "Konselj", dvs. regeringsärenden 1840-

1920 (kommer på Internet).
•  CD NAD (endast visning).
•  CD Landskapshandlingar 1520-1630, 200 kr.
•  CD De svenska medeltidsbreven, 250 kr.
www.ra.se

Genline
•  Kyrkböcker On Line - skannade kyrkobokssidor

på Internet (Kalmar, Östergötlands, Värmlands
och Kronobergs län är klara, Göteborg/Bohuslän
pågår, Jönköpings län under året. Under 2003
planeras bl.a. Jämtlands och Västernorrlands län).

www.genline.se

Som extra bonus hade Dalarnas Folkrörelsearkiv,
med lokaler i huset, öppet under Släktforskardagarna.

På lördagskvällen anordnades den sedvanliga
Stämmomiddagen i lokalen Stora Björn (fortfarande
under samma tak) med underhållning av orkestern
”Hell Zephyr”. Som spirituell toastmaster fungerade
Stenåke Pettersson från Föreningen Dalfolk.

Sveriges Släktforskarförbunds hedersdiplom för
förtjänstfull släktforskargärning delades under mid-
dagen ut till Ingrid Nilsson (Trelleborg), Eric Carls-
son (Borås), Kerstin Jonmyren (Kalmar) och Birger
Johansson (Njudunga). Victor Örnbergs hederssti-
pendium på 10.000 kr överlämnades till Kjell Lind-
blom (Stockholm).

Blekinge Släktforskarförenings ordförande, Rune
Kronqvist, tog därefter av ordföranden för Förening-
en Släkt och Bygd i Borlänge, Pär Norberg, emot
budkavlen för Släktforskardagar år 2003, som anord-
nas på Ronneby Brunn den 22-24 augusti av Ble-
kinge Släktforskarförening.

Efter ma-
ten spelade
”Hell Ze-
phyr” upp
till dans och
med till-
fredsställel-
se noterade
åtminstone
norrlänning-
arna att
denna punkt, som infördes på programmet vid Släkt-
forskardagarna 1989 i Sundsvall men senare på något
vis ramlat bort, nu återinförts av årets arrangörer.

Söndagens avslutning, som inleddes med kulning
av en ung dalkulla, leddes av Stenåke Pettersson,

Årets värdföreningar skall ha stort beröm och ett
tack för väl planerade och genomförda arrangemang.

Vi ser nu fram emot Släktforskardagarna år 2003 i
Ronneby, www.genealogi.se/blekinge/riksstam.htm,
samt år 2004 i Östersund, home3.swipnet.se/~w-
33067.

Lennart Lindqvist
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Nu ger vi ”Namn åt de döda”

CD’n Sveriges
dödbok, Sveriges
Släktforskarför-
bunds kanske mest
framgångsrika pro-
jekt genom tiderna,
har utkommit i två
upplagor. Den har
blivit oerhört upp-
skattad av släktfors-
kare över hela lan-
det. Även pastorsex-
peditioner, skatte-
förvaltningar, arkiv,
bibliotek och många
flera har upptäckt att de har nytta av Sveriges död-
bok.

De flesta av oss har säkert också hittat egna anor
döda på 50- och 60-talet som på skivan saknar namn-
och dödsdagsuppgifter. Detta senare gör att materia-
let från de 20 första åren inte är lika användbart som
de sista 30 åren, då uppgifterna är mer kompletta.

Nu har Sveriges Släktforskarförbund startat pro-
jektet "Namn åt de döda" med syfte att fylla luckorna
i materialet inför nästa version av dödboken, vilken
beräknas utkomma under 2003. "Namn åt de döda"
blir ett projekt som alla Sveriges släktforskare kan
samlas omkring, ett projekt där slutresultatet kommer
oss alla till del.

Välkommen du också att delta i projektet genom att
adoptera en eller flera församlingar!

Projektet "Namn åt de döda" syftar till att på manu-
ell väg komplettera Sveriges dödbok inför utgivning-
en av version 3. Det är åren 1950-1970 som skall
kompletteras med förnamn, efternamn, flicknamn,
födelseförsamling, dödsdatum och civilståndsföränd-
ringar.

Det handlar om mellan 1 och 1½ miljon poster som
skall uppdateras, ett svindlande antal, men som be-
kant gör "många bäckar små en stor å". Förhoppning-
en är att föreningar och enskilda över hela vårt av-
långa land, skall engagera sig och dra sitt strå till
stacken. Någon sorts uppmuntran eller belöning pla-
neras det bli för flitiga medarbetare.

"Namn åt de döda" är ett gemensamt projekt för
Sveriges släktforskare att samlas kring. Kontakta där-
för din lokala förening för att ni tillsammans skall
lägga upp en strategi för registrering ur olika källor.
Även om du som enskild person kan delta i projektet,
är det alltid bra att i en förening utbyta erfarenheter
om källor mm och ge varann hjälp och stöd. Projektet
beräknas avslutas 2003-07-01

Hur det hela går till i detalj kan du läsa om på

home.swipnet.se/hossna/sdb.htm . Länk dit finns
också på Rötters förstasida www.genealogi.se .

Källa: Projektets hemsida ovan.

Gamla Stan under 750 år (CD + DVD)

Detta är den tredje utgåvan av Stockholms historia i
digitalt format och den hittills mest omfattande. Den
består dels av en enklare version i form av en CD,
men även en DVD innehållande filmsekvenser, ljud
och bilder i storformat. Det ingår alltså två skivor i
priset.

CDn innehåller Rotemansarkivet för Gamla stan,
det vill säga alla personer som bott där någon gång
under åren 1878–1926. 126.000 personer ingår med
sina familjer. Den innehåller också bl a register över
mantalsuppgifter för Gamla stan åren 1800–1870, ex-
empel på mantalsuppgifter (3.000 st) för åren 1760–
1840, fyra exempel på tänkeböcker för åren 1476–
1628, 1.200 artiklar och 12.000 bilder.

DVDn innehåller dessutom 90 minuter filmsekven-
ser, lika mycket ljud samt två timmar radioprogram
från äldre tider. De 12.000 bilderna som CDn inne-
håller finns också med på DVDn, men i större format.

Detta är förmodligen den mest utförliga stadsmo-
nografin i sitt slag i världen. Släktforskaren som åter-
finner en släkting kan få bilder på var han eller hon
bott, kartor som visar stadens struktur under olika pe-
rioder samt familjetillhörighet. Även andra uppgifter
kan ingå, som kriminalnoteringar, militär tillhörighet,
nationalitet, flyttningar, inskrivning på sjömanshus,
skoluppgifter, sociala anteckningar, mm.

Mer information om CD-skivan finns på Stock-
holms stadsarkivs hemsida
www.ssa.stockholm.se/Gamlastan . Där finns svar på
vanliga frågor om tekniken och innehållet, möjlighet
att göra felanmälningar och uppdateringar av sökpro-
grammet.

Systemkrav: Windows 98 eller senare version. Re-
kommenderat RAM-minne 64 MB eller högre, 200
MHz processor med MMX (500 MHz för filmvis-
ning) eller högre, DVD-läsare samt ljudkort. Skärm-
upplösning på minst 1024x768 med minst 16-bits
färg. Filmuppspelningen kan ej garanteras på datorer
med Windows NT 4.0. Ledigt hårddiskutrymme 650
MB (DVD) eller 300 MB (CD).

Pris hos Sveriges Släktforskarförbund 575 kr
(Medlemspris 475 kr).

Källa: Rötterbokhandeln: genealogi.aland.net/
bokhandeln



DIS-MITT-Nytt  -  Nr 1  2002DIS-MITT-Nytt  -  Nr 1  2002DIS-MITT-Nytt  -  Nr 1  2002DIS-MITT-Nytt  -  Nr 1  2002

15

Bjärka-Säby (CD)

Bjärka-Säby slott i Östergötland är utgångspunkten
i denna multimediella kartdatabas. Till ortnamnen på
kartorna länkas information av olika slag. Det kan
gälla förklaringar av namnen, olika slags källmaterial
som berör orterna i fråga, t.ex. fornminnen eller klas-
sificering av naturvärden . Förutom fotografier och
avritningar rymmer databasen material ur tryckta el-
ler otryckta källor av olika slag med uppgifter om
personer, t.ex. ägare och deras släktrelationer, torpare
och arrendatorer. Dessutom ingår inspelningar av
sägner m.m. gjorda på ort och ställe.

Samarbetspartners och medintressenter är: Familjen
Ekman, Centrum för lokalhistoria, LiU. Estetiska in-
stitutionen, LiU, Wist hembygdsförening, Pingstkyr-
kan/Sionförsamlingen, SOFI, Institutionen för data-
vetenskap, LiU, Länsmuseet, Riksantikvarieämbetet
och Kulturdepartementet.

Denna skiva är ingen släktforskningsskiva utan
handlar snarare om hembygdsforskning. Den är dock
absolut inte mindre intressant för det. Jag klickar runt
och läser med glädje om orterna och tittar på alla
vackra bilder som finns med. Man har lagt ner ett ge-
diget arbete och fått ett fantastiskt resultat. Det finns
mycket att upptäcka på skivan och jag ger den 4 DIS-
MITT-loggor av 5 möjliga.

Anna Svahn

Arnäs 1668-1750 + Trehörningsjö 1864-
1930 (CD)

Arnäs 1668-1750.

Elfvingska samlingen dop, vigsel och dödböcker
för åren 1668-1750 är här avskrivna och bearbetade
av Edith Westman, Bygdom, Örnsköldsvik 1997-
1998. CD-skivan skapades 2000-07-01.

Avskrifterna är gjorda av Lars August Elfving f
1881 på Hornön i Arnäs socken. död 1930 i Örn-
sköldsvik.

Lars August Elfving var under sin verksamma tid
prokurist (bokhållare) på Elfvings skofabrik i Örn-
sköldsvik. Han efterlämnade en gedigen forskning,
som Hembygds- och släktforskare Nolaskogs har fått
av en sonhustru till honom.. I denna samling ingår
denna avskrift.

Uppgifterna har vid tveksamhet kontrollerats i ori-
ginalkällor och även jämförts med Erik A Nylanders
kompletteringar av Arnäs kyrkoböcker från 1706-
1750.

Databasen kan ses som ett komplement till "Släkter

och gårdar i Arnäs" av Teo och Per Sundin.

Trehörningsjö 1865-1930

Databasen skapad den 1/8-2000 av Georg Lund-
qvist.

Trehörningsjö hörde till Arnäs socken under 1700-
talet och början av 1800-talet.Kyrkvägen var då för
byborna inom Trehörningsjö en sträcka på uppåt 6 -7
mil genom väglöst land.

När järnbruket anlagts i Gideå 1805 blev frågan om
egen kyrka i Gideå aktuell. Gideå och Trehörningsjö
utbröts som eget kapellag under Arnäs med egen
kyrkbokföring från 1807.

Ett kapell med begravningsplats fick anläggas i
Trehörningsjö enligt beslut 19 juni 1833. Kapellet
togs i bruk 1837. Kapellförsamlingen bildade 1872
egen församling. Från 1864 fanns det en egen kapell-
predikant och kyrkbokföringen började 1865. Tre-
hörningsjö kyrka blev färdig 1882.

Skivan har ett omfattande register som kanske inte
alltid är så lätt att söka i på grund ut av det stora ma-
terialet. Jag tycker att denna skiva ger en bra start för
nybörjare som vill ta lite hjälp och även för dem som
inte själv vill forska utan nöjer sig med denna enklare
presentation på sina anor. Skivan ger ett stort ägande
värde om man har anor i området men inte annars
och jag ger den 3 DIS-MITT-loggor av 5 möjliga.

Du kan läsa mer om vad utgivaren, Hembygds- och
Släktforskare Nolaskogs, har att erbjuda på sidan
www.hsn.nu/index_1.htm

Anna Svahn
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Familjeregister för Medelpad 1535-1800,
utg 2 (CD)

Helge Nyberg (1913-
1990) började 1974 efter
sin pensionering som
folkskollärare att produ-
cera familjeregister för de
flesta av Medelpads
socknar rörande tidsperi-
oden 1543-1800. Några
av dem slutar emellertid
1775. Kyrkböckerna för
Sundsvall stad och Borgsjö har brunnit och därför
finns inga register för dessa socknar. Detta jättearbete
utfördes helt manuellt med hjälp av kortregister som
sedan skrevs ut vid Registreringsbasen i Ramsele.

Dessa har sedan databearbetats av medlemmar i fö-
reningarna MGF och DIS-MITT. I samband med
detta har kopplingar gjorts mellan de olika socknarna.
Man har använt dataprogrammet DISGEN.

Den första utgåvan av denna CD-skiva omfattade
socknarna Alnö, Attmar, Holm, Indal, Liden, Lag-
fors, Ljustorp, Lögdö, Selånger, Skön, Sättna, Torp,
Tuna och Tynderö.

Denna andra utgåva har kompletterats med sock-
narna Borgsjö, Galtström, Haverö, Hässjö, Njurunda,
Stöde och Timrå. Vidare har innehållet kompletterats
med tiden fram till 1800 samt med anteckningar som
finns i exemplaret hos Landsarkivet i Härnösand.

För Njurunda socken har även använts Algot Hell-
boms "Inbyggare i Njurunda under fem sekler".
Borgsjö socken har rekonstruerats av Karl-Ingvar
Ångström. Från detta material har medtagits uppgif-
ter om familjer för personer som flyttat över socken-
gränsen.

Observera att uppgifterna på CD-skivan ej är att
jämställa med primärkällor. De har skrivits av i
många led så felaktigheter kan förekomma. De kan
emellertid vara till god hjälp för att bygga upp en
stomme av din släkt. Hittar du något intressant bör du
alltid kontrollera uppgifterna mot originalböckerna.

För att i framtiden kunna rätta felaktigheter har
MGF lagt in en rapportblankett på hemsidan Medel-
padsrötter.

Viss normering av namnen har också gjorts. Detta
för att du lättare ska kunna finna ett namn i personre-
gistret.

Systemkrav: Lägst Windows 95 samt Webläsare (t.
ex. Internet Explorer eller Netscape Navigator).

Så håller jag en från pressarna fortfarande varm
Medelpadsskiva i min hand. Skivan är en gigantisk
databas som gör skivan något svår att hantera. Jag
saknar information om socknarna den innehåller och
bilder, men som även titeln på skivan säger så är det

ett familjeregister. Som jag skrivit tidigare om skivor
som är från en specifik plats: Om man har anknytning
till platsen med sina anor så är det en självklarhet att
man vill äga denna skiva. Och önskemålet är att det
kommer ytterligare en skiva om Medelpad där jag
kan lära mig mer om landskapet och dess socknar.
Den får 3 DIS-MITT-loggor av 5 möjliga

Pris 300 kr för medlemmar och 350 kr för övriga.
Du kan läsa mer om vad utgivaren, Midälva Gene-

alogiska Förening, har att erbjuda på sidan
www.genealogi.se/medelpad

Anna Svahn

DIS-pins till salu

Vi har nu s.k. pins med DIS’ medlemsmärke till salu
för endast 25 kr/st. Visa att du är DIS-medlem genom
att bära medlemsmärket. Säljs av kassören, Göran
Karis, vid våra träffar eller efter överenskommelse
per tel 060-61 86 88.

En Trocadero och Fyra Sugrör

Sundsvalls Musikhistoria 1920-1970 (med tonvikt
på populärmusiken)

Den här intressanta bo-
ken visar att Sundsvall
med omnejd varit en av
landets kanske främsta
grogrunder för en stor
skara etablerade artister
inom vårt lands teater-
och musikliv.

Mannen bakom boken,
Roger Elfström, har lagt
ner ett ytterst berömvärt
arbete med att detaljrikt återge staden Sundsvalls rika
nöjeshistoria. Inte bara ett digert persongalleri inryms
mellan bokpärmarna. Här passerar också Sundsvalls -
alltjämt vårt lands största träindustri- centrum -
många nöjesparker revy. Från Tivoli till Wivex,
"Norrlands Nalen".

Boken är lättläst och rikt illustrerad.
Lund 2001, 200 sidor, Pris 254 kr
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Släktforskningens mysterium
Lärobok i släktforskning

Har du hittat en låda med gamla fotografier och
brev på vinden, och blivit nyfiken på vilka dina
gamla släktingar var? Det behövs inte mycket mer än
så för att man ska börja med släktforskning. Sverige
är unikt med sina välbevarade arkiv och offentlighets
principen som gör att alla får komma åt handlingarna.

Som nybörjare behöver du hjälp och massor av tips,
och då är den här boken ett perfekt hjälpmedel! Bo-
ken är även en trevlig uppslagsbok för dig som hållit
på ett tag, och hjälper dig hitta nya infallsvinklar på
din forskning. Den fungerar både som kursbok eller
för självstudier

Nytt i andra upplagan:
•  Studieplan
•  Uppdaterad med fler CD-skivor
•  Fler internetadresser
•  Fler litteraturtips
•  Fler ord i ordlistan
•  m.m.

Ur bokens innehåll:
•  Tips och råd i forskningen
•  Antavlor, stamtavlor och ansedlar
•  Adresser till riksarkivet, landsarkiven, krigsarki-

vet, folklivsarkiv, dialekt- och ortnamnsarkiv
•  Emigrantarkiv
•  Andra arkiv och databaser
•  Presentation och dokument av födelse-, vigsel-,

dödboken, husförhörslängder, in- och utflytt-
ningslängder, flyttningsattester

•  Seder och bruk
•  Sockenstämmoprotokoll
•  Ordlista
•  Bouppteckningar
•  Domprotokoll (ett helt protokoll är med för att

visa hela förloppet i ett mål)
•  Skatteköp och lagfarter
•  Mantalslängder och jordeböcker
•  Krigsarkiv med soldatregistreringar
•  Kronofogdearkiv, polisarkiv, fångvårdsanst. arkiv
•  Lantmäterihistoria
•  Byalag och byordningar
•  Att söka sin amerikanska släkt
•  Medeltida anor
•  Latinska helgdagsnamn
•  Alla adresser till släktforskarföreningar som är

anslutna till Sveriges Släktforskarförbund
•  Litteraturlista

Förlag: Monitorförlaget i Vä.
142 sidor inbunden, rikt illustrerad, A4 format, hård pärm
ISBN: 91-88034-75-5, Upplaga 2, 2002
Pris 250 kr (till kurser 230 kr)

Vill du bli redaktör?

Skulle du tycka om att redigera vår medlemstidning
DIS-MITT-Nytt? Det är ett intressant och stimule-
rande arbete som ger stort utbyte i form av stor till-
fredsställelse och många trevliga kontakter. Eftersom
DMN bara kommer ut 2 gånger per år, finns delvis
möjlighet till lång förberedelse av sådant som inte
behöver vara dagsaktuellt. Viss datorvana och vana
vid arbete med Word eller något s.k. desktop-pro-
gram är nödvändigt och ett nära samarbete med DIS-
MITT’s styrelse kommer att behövas. Att kunna
skriva god svenska och ha blick för layout skadar inte
heller.

Är du intresserad? Kontakta nuvarande redaktör,
Lennart Lindqvist, lennart.b.lindqvist@telia.com, tel
060-55 83 39.

Tyck till om DIS-MITT-Nytt!

Nu har du chansen att påverka innehållet i före-
ningens tidning!

Vi är några som funderat över hur vår tidning ser ut
och vad den innehåller. Är medlemmarna nöjda? Blir
Du glad när tidningen dimper ner i brevlådan och får
Du nytta och nöje av den?

Tycker Du att den är bra som den är, eller behöver
tidningen en ansiktslyftning? Hur vill Du i så fall att
den skall se ut och vad skall den innehålla?

Skall det vara mer eller mindre
•  datatips?
•  Disgen-tips?
•  Internet-länkar?
•  adresser till andra forskare?
•  reportage?
•  CD-tips?

eller kanske inga alls? Saknar du något, i så fall
vad? Är utseende, layout och format bra, eller?

Om vi har en tidning som Du är helt nöjd med,
skall den naturligtvis inte förnyas. Har Du förslag på
förändringar skall vi försöka göra så gott vi kan.

Hör av Dig med tips till redaktören:

Lennart Lindqvist
Tel 060-55 83 39 eller e-post:
lennart.lindqvist@alfa.telenordia.se

Redaktionsgruppen
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En medlem presenterar sig:

Göran Karis

Släkten och jag
Jag är född, uppvuxen och

boende i Sundsvall. Däremot
kom min far från Dalarna,
närmare bestämt byn Nordåker
i Gagnef, min mor är född i
Solna så dom får väl betraktas
som invandrare här i Sunds-
vall. Min far blev snickare och
slog följe med sin granne och
barndomsvän Anders Nisses ut
på byggjobb, bl. a. för att
bygga nytt lasarett i Upplands
Väsby där han träffade min mor. Så småningom ut-
vandrade de till Sundsvall i mitten av 20-talet och
förblev här.

Jag tillbringade i mina tidiga år somrar hos min
farmor (änka 1933) i Nordåker och i början av 80-ta-
let disponerade jag och min hustru en liten stuga på
tomten under sommarsemestrarna. Där hittade jag ett
par maskinskrivna sidor med uppgifter om farfars och
farmors anor, dock bara ett par generationer tillbaks.
Det var min farbror som en gång hade varit till kyr-
kan och tagit del av kyrkböckerna. Jag blev nyfiken
och ville fortsätta. För att vet hur man skall göra gick
jag 1987 en släktforskarkurs hos Gunnar Perman –
mycket intressant, speciellt när man hörde vad han
hittat!

För att sedan praktisera lärdomarna övade jag först
på min hustrus släkt, hon är född i Haverö så man
kunde utnyttja resurserna hos Medelpadsarkiv. Det
visade sig snabbt att hennes farmor, mormor och
morfar kom från Värmland så där blev det stopp men
kvar fanns hennes farfars anor. Jag fick senare via
Disbyt hennes anor ned till 1600-talet från en forska-
re i Värmland.

Jag har alltid undrat varifrån mitt efternamn kom.
När Släktforskarnas hus i Leksand etablerades var det
enkelt att åka de två milen dit och ha tillgång till alla
mikrokort. Jag sökte och fick svaret: Min farfars far-
fars farfar Anders Matsson i Gagnef, född 1703, gifte
sig 1722 med Karin Matsdotter född 1700. Anders
dog 1738 och efterlämnade 5 barn varav den yngste
sonen föddes 5 månader efter faderns död. Karin fick
ta hand om gård och barn tills de kunde hjälpa till.
Gården kallades därför Karins gård eller Karisgården.
Den finns fortfarande kvar i släkten. De som först
slog sig ner på gården var Anders Matsson (1655-
1708) och Anna Olsdotter (1642-1716). De gifte sig
1677. Tyvärr drabbades gården på senvintern 1996 av

brand varvid en del byggnader blev elden rov, bland
annat en liten lada med årtalet 1678 inristat på dör-
ren. Branden misstänktes vara anlagd då man på
morgonen fann scooterspår i närheten men polisen
kom inte längre i sin undersökning – tyvärr.

I byn hade man tydligen inte så stor fantasi när det
gällde barnens namn, flickorna döptes med få un-
dantag till Anna, Brita, Karin eller Kerstin, pojkarna
till Anders, Mats, Olof eller Per. Sönerna fick faderns
förnamn som sitt efternamn (patronymikon). För att
kunna skilja alla med samma namn åt satte man in
gårdsnamnet före förnamnet, för vår släkts del alltså
Karis. Detta skedde i mitten av 1700-talet. Som en
följd av detta hette min far Karis Anders Persson ef-
tersom farfar hette Karis Per Olsson o.s.v. Den här
seden bröts på 1900-talet och jag föddes med efter-
namnet Persson - utan gårdsnamn. Många bytte de
vanliga efternamnen mot gårdsnamnet. För vår del
byttes efternamnet (som då väl nästan kunde kallas
en folkgrupp i landet) i mitten av 40-talet ut mot
gårdsnamnet, även hos min fars släktingar. Tur var
väl det med tanke på mitt namns inblandning i Erik
XIV's ärtsoppa eller som i dag i en annan potentats
soppa. Man kan också se att giften oftast ingicks
mellan personer inom byn eller med någon från när-
maste grannbyn, åtminstone innan cykeln kom. Så-
lunda var min farmors morfars morfars far också min
farmors farmors farmors far. Dessutom var även min
farmors morfars farmors morfar även min farfars far-
fars farmors far! Så på långt håll är jag väl en avläg-
sen släkting med mig själv, eller?? Hela släkten har
jag lagt ut på min hemsida
http://www.algonet.se/~karis/index.html

Betr. namnbyten blev det i början av 1900-talet
många som bytte efternamn, i byn Nordåker tag man
efternamn som började på Nord (Nordström, Nord-
kvist, Nordesjö etc. Det sägs att en person tog sig
namnet Nordin och berättade det sedan för sin granne
som tyckte det var utmärkt. Denne gick även han
iväg och bytte namn – till Nordin. Sedan dess talade
Nordin 1 aldrig med Nordin 2.

På min mors sida blev det lite besvärligare. Min
mormors farfar och farmor var båda barnhusbarn
födda 1814och 1815. Förhoppningsvis kommer jag
kanske att hitta även en generation till – åtminstone
på mödernet? Även på min morfars sida har jag stött
på problem då de tydligen flyttat till olika platsen
inom Stockholm men erkänner att jag f.n. inte lagt
ned så mycket arbete på att finna ytterligare data på
den grenen.
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E-post

Ytterligare några e-post-adresser (nya eller ändrade
sedan förra numret) till DIS-MITT-medlemmar:

Almström Carin Fredsdotter, SILJANSNÄS:
 carin@post.netlink.se
Bixo Arne, FRÄNSTA:
 arne.bixo.dis@home.se
Bodén Staffan, IGGESUND:
 sboden@post.utfors.se
Eriksson Leif, ALNÖ:
 l.s.eriksson@swipnet.se
Helldén Elisabeth, ÖREBRO:
 elisabeth.hellden1@swipnet.se
Hernelind Marc, GETINGE:
 hernelind@yahoo.se
Nilsson Barbro, LUND:
 barbroarne@bredband.net
Näslund Bengt, SUNDSVALL:
 bengt.naslund@bredband.net
Näslund Lennart, ÖRNSKÖLDSVIK:
 lintagan@home.se
Ohlsson Hedvig, HUDIKSVALL:
 hedvigituna@telia.com
Olofsson Allan, TIMRÅ:
 allan.060.572513@telia.com
Olsson Märta, KROKOM:
 mrta.olsson@telia.com
Sjölander Börje, SOLLEFTEÅ:
 sjolander.b@telia.com
Sundin Bertil, GNARP:
 hansson.sundin@telia.com
Sundqvist Curt, ULLÅNGER:
 curt@hkship.se

Hemsidor för släktforskare

Anders Hast: medlem.spray.se/andershast
Blästas Genealogi Hemsida:
 www.solace.mh.se/~blasta/gen_ind.htm
Carin Fredsdotter Almström: carin.hem.netlink.se
Curt Sundqvist: w1.613.telia.com/~u61300001
Ellis Island: www.ellisisland.org
ET Genealogy:
 w1.858.telia.com/~u85819593/ET-Genealogy
Family Search: www.familysearch.org
Finnsam: www.finnsam.org
Finnskogsmuseet: home.swipnet.se/finnskogsmuseet
Folkräkningen 1890: www.foark.umu.se/folk
Föreningen Stockholms Företagsminnen:
 www.foretagsminnen.se/index.htm
Georg Hansson:
 home3.swipnet.se/~w-33067/gh/geha.htm
Georg Nordstrand: www.surf.to/georg
Gula Sidorna, telefonkatalogen:
 privatpersoner.gulasidorna.se
Hermelins värmlandskarta:
 medlem.spray.se/idahl/Hermelinweb
Kertsin Farm: w1.606.telia.com/~u60606057/Antavla
Länsmuseet Västernorrland: www.ylm.se
Norra Stadsberget: www.norraberget.sundsvall.se
Riksantikvarieämbetet: www.raa.se/KMB
S/s Primus: www.primussundsvall.nu
Svartviks Industriminnen:
 www.centralen.nu/svartviks-industriminnen
Ostkustbanans Vänner: members.tripod.com/okbv
www.pul.nu: www.pul.nu

Se även adresserna i artiklarna i detta nummer,
särskilt den som handlar om Släktforskardagarna
i Borlänge.

Du medlem, som har egen hemsida eller e-post-
adress, meddela din(a) adress(er) eller adressänd-
ringar till Redaktören Lennart Lindqvist
lennart.b.lindqvist@telia.com , så kommer du med i
nästa nummer av DIS-MITT-Nytt.

För DIS-MITT’s hemsida gäller att din hemside-
sadress anmäls till Webmaster Annika Lindqvist
ann.lin@telia.com . För e-post-adresser hänvisas till
Föreningen DIS’ hemsida.

OBS! För att komma med e-post-adress eller länk
(till din hemsida) på Föreningen DIS’ hemsida krävs
att du själv anmäler din hemsida resp e-post-adress t
ex via deras hemsida, www.dis.se .

Motsvarande gäller även Släktforskarförbundets
hemsida "Rötter", www.genealogi,se . Är du med på
de tre nämnda hemsidorna, kan du räkna med att bli
sedd.
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Höstens program

•  Måndag den 16 september kl. 17-20 i Studie-
främjandets lokaler, Nygatan 11, Hudiksvall, har
vi i samarrangemang med Hudiksvallsbygdens
Släktforskarförening ett Öppet Hus med Gagg-
träff och Workshop i Disgen 8, bildskanning
och CD-bränning. Den som använder Disgen 8
kan här få sina ev. frågor besvarade. Medlem-
marna uppmanas komma och skanna sina bilder
och bränna dem på en CD.

•  Lördag-söndag den 21-22 september anordnar fö-
reningen Jubileumsdagar i Sundsvall. Se sidan
1!

•  Lördag den 5 oktober kl 10-16 anordnas en Av-
rostnings-workshop i Disgen 8. Anmälan till
Bernth Lindfors, tel 060-315 24.

•  Söndag den 6 oktober kl 10-16 anordnas en
Grundkurs i Disgen 8. Anmälan till Bernth
Lindfors, tel 060-315 24.

•  Under hösten planeras en Påbyggnadskurs i
Disgen 8 med orter och karta. Tid och plats be-
stämmes senare om intresse finnes. Anmälan till
Bernth Lindfors, tel 060-315 24.

•  Lördag den 9 november kl 11-16 medverkar fö-
reningen vid Arkivens dag på Medelpadsarkiv i
Kulturmagasinet, Sundsvall.

•  Lördag den 9 november och Söndag den 10 no-
vember (OBS! Ändrade datum!) kl 10-16 har
Jämtlands läns Släktforskare planerat en

•  Grundkurs i Disgen 8 i Östersund med Bernth
Lindfors som ledare. Plats: Primrose, Tallåsvä-
gen 6 i Östersund. Mer information kommer till
alla anmälda!

•  I övrigt anordnas kurser i Bildhantering och i att
Skapa släktbok om intresse finns. Anmälan till
Bernth Lindfors, tel 060-315 24

Jubileumsmiddag
Lördag 21/9 kl. 19

Stadshusverandan, Sundsvall

3-rätters jubileumsmiddag
med dans till ”Roger Mår”

Meny:
Välkomstdrink i mousserande vin

Rosencanapés (gravlax, räkor med löjrom på topp)
Filénoisette med gräddkokta kantareller och

rotfruktsgateau
Färsk fruktsallad med vaniljglace och vispad grädde

1 glas lättöl alt. mineralvatten
2 glas rött vin av god kvalitet

Kaffe

Subventionerat pris per kuvert endast 300 kr
Anmälan = Betalningen insätts senast den 2002-09-15

på föreningens postgiro 620 19 15-3
Ange på talongen deltagarnas namn!

Välkommen med din anmälan!
Föreningen DIS-MITT
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTET 2003
Du inbjuds härmed till DIS-MITT’s årsmöte

Lördagen den 22 februari kl 11.00
i Mitthögskolans lokaler i

Västhagen
Intill Tonhallen, Sundsvall, byggnad G på kartan (Ingång mellan F och G)

Program:

11.00 – Årsmötesförhandlingar
Föredragningslista bifogas denna kallelse

Fikapaus

12.30 – GIS-databas Borgsjö
Ordf. i MGF och f.d. lantmätaren Karl-Ingvar Ångström visar och berättar

därefter demonstration av

CD’n Sveriges befolkning 1970

Medlemmarna ges även tillfälle att…
…söka på föreningens olika CD-skivor

…lämna DISBYT-utdrag
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Faddrar
Här följer en lista över distriktets DIS-faddrar ordnade efter pro-
gramvara och sedan postnummer. Till dem kan du vända dig om du
behöver råd eller hjälp.

PC/Disgen-faddrar
Claes Embäck, Yxbergsvägen 7, 804 25 GÄVLE,

tel 026-19 25 00, e-post: claes.emback@swipnet.se
Gösta Olsson, Sjömyra 2887, 820 60 DELSBO,

tel 0653-120 51, e-post: parmasen@swipnet.se
Tony Rödin, Björktjäravägen 7 K, 821 35 BOLLNÄS,

tel 070-350 63 04, e-post: tony.rodin@home.se
Tommy Forsström, Stenbergsvägen 21, 824 91 HUDIKSVALL,

tel 0650-149 25, e-post: tommy.forsstrom@telia.com
Arne Söderström, Kyrkbyn 198, 825 93 NJUTÅNGER,

tel 0650-700 91, e-post: arnesm@algonet.se
Sven Schylberg, Grytan 438, 834 98 BRUNFLO,

tel 063-207 01, e-post: slb312r@tninet.se
Arne Bixo, Tunforsgatan 5, 840 12 FRÄNSTA,

tel 0691-305 02, e-post: arne.bixo.dis@home.se
Ove Westin, Viskansvägen 5130, 860 13 STÖDE,

tel 0691-100 35, e-post: ove.westin@sundsvall.nu
Lennart Näslund, Nordanås 134, 891 92 Ö-VIK,

tel 0660-37 21 09, e-post: lintagan@home.se
Sigurd Nygren, Måttgränd 80, 906 24 UMEÅ,

tel 090-18 64 87, e-post: sigurd.nygren@ersboda.ac

Mac/Reunion-faddrar
Gunilla Hermander, Vattengatan 10, 824 42 HUDIKSVALL,

tel 0650-941 88, e-post: macnilla@telia.com
Kerstin Farm, Krönvägen 33 B, 856 44 SUNDSVALL,

tel 060-67 91 11, e-post: kerstin.farm@telia.com

PC/Holger-fadder
Tony Jonsson, Klubbgränd 6, 871 50 HÄRNÖSAND,

tel 0611-51 13 33, e-post: tjg@swipnet.se

DIS-MITT-Nytt nr 1, 2003
Upplaga 1000 ex - Framställd med MS Word 97

DIS-MITT-Nytt utkommer med 2 nr per år och sänds till alla våra
medlemmar samt till DIS med regionalföreningar samt släktforskarföre-
ningar, arkiv och kommunbibliotek i XYZ-länen.

Äldre nummer av DIS-MITT-NYTT kan beställas för 5 kr per nr. Sätt
in beloppet på föreningens postgiro och ange vilket/vilka nummer som
önskas av numren 1-2/93, 1-2/94, 1-2/95, 1-2/96, 1-2/97, 1-2/98, 1-2/99,
1-2/00, 1-2/01, 1-2/02 resp nr 1/03.

Synpunkter på och bidrag till medlemsbladet mottages tacksamt av re-
daktören, dvs Lennart Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel 060-
55 83 39,
e-post: lennart.b.lindqvist@telia.com

Manusstopp för nästa nr är 1 augusti år 2003 !!!

Redaktionsgrupp
Lennart Lindqvist, Redaktör, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ,

tel 060-55 83 39, e-post: lennart.b.lindqvist@telia.com
Anna Söderström, Fredsgatan 30 F, 852 35 SUNDSVALL,

tel 060-15 50 30, e-post: anna.a.soderstrom@telia.com
Britt-Mari Wiberg, Vännavägen 2648, 861 91 TIMRÅ,

tel 060-57 70 97, e-post: britt.mari.wiberg@swipnet.se

Föreningsadresser:
Föreningen DIS-MITT, c/o Lennart Lindqvist (ovan)
  Postgiro 620 19 15-3, Org.nr 889201-9814
DIS-MITT’s hemsida, c/o Annika Lindqvist (ovan)
  Hemsida: www.dis-mitt.y.se
DIS-MITT-Nytt, c/o Lennart Lindqvist (ovan)
Föreningen DIS, Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING, Tel 013-14 90

43, Telefax 013-14 90 91, Postgiro: 140 33-5, e-post: dis@dis.se
Hemsida: www.dis.se

  

Styrelseledamöter:
Annika Lindqvist, Ordförande, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ,

tel 060-55 83 39, e-post: ann.lin@telia.com
Staffan Bodén, Vice ordförande, Stora Björn 63, 825 31 IGGESUND,

tel 0650-56 14 17, e-post: sboden@post.utfors.se
Lennart Lindqvist, Sekreterare, info-ansvarig, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ,

tel 060-55 83 39, e-post: lennart.b.lindqvist@telia.com
Göran Karis, Kassör, medlemsregistrator, Granitvägen 6, 853 57 SUNDSVALL,

tel 060-61 86 88, e-post: karis@algonet.se
Tommy Forsström, Ledamot, Stenbergsväg 21, 824 91 HUDIKSVALL,

tel 0650-149 25, e-post: tommy.forsstrom@telia.com
Anna Söderström, Ledamot, Fredsgatan 30 F, 852 35 SUNDSVALL,

tel 060-15 50 30, e-post: anna.a.soderstrom@telia.com
Britt-Mari Wiberg, Ledamot, Vännavägen 2648, 861 91 TIMRÅ,

tel 060-57 70 97, e-post: britt.mari.wiberg@swipnet.se

Styrelsesuppleanter:
Reine Björkman, Suppleant, Ångermanlandsgatan 10 G, 891 35 Ö-VIK,

tel 0660-189 41 (även fax), e-post: reine41@webaid.se
Lasse Frej, Suppleant, Lastbåtsvägen 23, 865 32 ALNÖ,

tel 060-58 59 60, e-post: lasse.frej@telia.com
Gertrud Söderin, Suppleant, Box 58, 827 22 LJUSDAL,

tel 0651-155 87, e-post: soderin@zeta.telenordia.se

Hedersledamöter:
Bernth Lindfors, Forellvägen 12, 862 40 NJURUNDA,

tel 060-315 24, e-post: bernth.lindfors@telia.com
Robert Hammarstedt, Guldvägen 1, 862 40 NJURUNDA,

tel 060-302 28, e-post: robert.hammarstedt@telia.com

DISBYT-ombud:
Tomas Sahlin, Västra Långgatan 50, 852 37 SUNDSVALL,

tel 060-15 84 11, e-post: tomas.sahlin@home.se

Fadderansvarig:
Arne Söderström, Kyrkbyn 198, 825 93 NJUTÅNGER,

tel 0650-700 91, e-post: arnesm@algonet.se

Teknikansvarig:
Robert Hammarstedt, Guldvägen 1, 862 40 NJURUNDA,

tel 060-302 28, e-post: robert.hammarstedt@telia.com

Utbildningsansvarig:
Bernth Lindfors, Forellvägen 12, 862 40 NJURUNDA,

tel 060-315 24, e-post: bernth.lindfors@telia.com

Webmaster:
Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ,

tel 060-55 83 39, e-post: ann.lin@telia.com

Revisorer:
Jan Lilliesköld, Johannedalsvägen 150, 863 36 SUNDSBRUK,

tel 060-53 63 59, e-post: jan.w.lillieskold@telia.se
Kurt Pettersson, Bondevägen 25, 856 53 SUNDSVALL,

tel 060-66 11 09, e-post: 060661109@telia.com
Helén Mattsson, Suppleant, Maj 7347, 862 95 NJURUNDA,

tel 060-321 66.

Valberedning:
Robert Hammarstedt, Sammankallande, Guldvägen 1, 862 40 NJURUNDA,

tel 060-302 28, e-post: robert.hammarstedt@telia.com
Jan-Ove Jansson, Ledamot, Holmsundsallén 3, 804 29 GÄVLE,

tel 070-574 66 70 , e-post: jan-ove.jansson@banverket.se
Georg Lundqvist, Ledamot, Fagerlandsvägen 11, 893 31 BJÄSTA,

tel 0660-22 08 82, e-post: georg.lundqvist@home.se

DIS-MITT-ombud:
Dellenbygdens SFF: Gösta Olsson, Sjömyra 2887, 820 60 DELSBO,

tel 0653-120 51, e-post: parmasen@swipnet.se
Hembygds- och SF Nolaskogs: Lennart Näslund, Nordanås 134, 891 92 Ö-VIK,

tel 0660-37 21 09, e-post: lintagan@home.se
Jämtlands läns SFF: Georg Hansson, Lillfjällvägen 4, 831 71 ÖSTERSUND,

tel 063-852 12, e-post: g.hansa@mbox300.swipnet.se
Midälva GF: Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ,

tel 060-55 83 39, e-post: ann.lin@telia.com
Nordanstigs Bygd och Släktband: Lage Bergvik, Vändbrov. 8, 820 78 HASSELA,

tel 0652-400 00, lage.b.bergvik@nordanstig.mail.telia.com
Sollefteå SFS: Jörgen Desén, Forsed 138, 873 91 BOLLSTABRUK,

tel 0612-243 30, e-post: jorgen@desen.nu
Västra Häsinglands FF: Gertrud Söderin, Box 58, 827 22 LJUSDAL,

tel 0651-155 87, e-post: soderin@zeta.telenordia.se
Ådalens SFF: Curt Sundqvist, Box 88, 870 32 ULLÅNGER,

tel 0613-130 00, e-post: curt@hkship.se
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Malå 1744-1920 (CD)
Sven-Erik Fahlesson, fahlesson@home.se

Databasen innehåller Malå socken med sammanlagt
182 byar. Byarnas innevånare har redovisats från
1744-1920, familjevis. Malå socken tillhörde Ar-
vidsjaur (BD) och Lycksele (AC) församling till
1862, varför databasen innehåller uppgifter för Ar-
vidsjaur (BD) och Lycksele (AC) socken från 1744
för berörda byar. Malå bildade egen kapellförsamling
1852 och fick eget kapell med predikant.

I kapellet, som invigdes 1852, hölls kyrkhelg av
prästen från Arvidsjaur fyra gånger årligen, och van-
liga söndagar förrättades gudstjänsten ofta av Mört-
sell. Sedan riksdagen beviljat medel till inköp av ett
prästlöneboställe samt beviljat ett årligen utgående
bidrag till prästlön, kunde en kapellpredikant tillsättas
1862. Från och med detta år fick kapellaget även
egen kyrkobokföring.

Genom kungl. brev av den 30 dec. 1880 blev för-
samlingsbildningen definitiv, i det att Malå blev eget
pastorat. Man hade tänkt sig, att gränserna för den
nya församlingen skulle i norr utgöras av Skellefte
älv och i söder av Vindelälven. Så blev emellertid
icke förhållandet, i varje fall icke beträffande syd-
gränsen. Dock överfördes från Lycksele (AC) för-
samling byarna Aspliden, Berg, Björkås, Brännäs,
Holmsjö, Högåker, Nynäs, Rökå och Vännäs samt
från Sorsele (AC) församling byarna Svartlund, Ka-
rolinelund och östra Johannisberg. Däremot över-
flyttades Kåtenåive och Kåtaliden till Sorsele.

Databasen innehåller 11089 personer samt en
RTF-fil med jordbruksfastigheternas tillkomstår.

Materialet är huvudsakligen hämtat ur Husför-
hörslängden. I källhänvisningen anges förutom mik-
rokortets år och sida (Malå AI:3 1882-91 s.228 b.7/8)
där S-E första gången hittade personerna, även upp-
gifter som hämtats från andra forskare, t.ex Familj
xxxx = Kjell-Åke Lundströms Samer och Nybyggare
i Inlander, NV Dödsanonnser, Dödboken = Dödbo-
ken CD, Piteanor 2000.

Skivan är gjord i Holger6. Blir förvånad över att
man tagit med uppgifter så långt fram i tiden. Som
vanligt så skulle jag vilja ha mer information om den
aktuella orten men är ändock tacksam för de rader
ovan som ger en bra förklaring om orten. Jag ger ski-
van 3 dis-mitt loggor av 5 möjliga.

Anna Söderström
anna.a.soderstrom@telia.com

Ordföranden har ordet

Gott Nytt Forskarår
på er allesammans. Hoppas att tomten kom med

något trevligt i säcken. När nu föreningen glömde att
skicka in önskelistan, så kan
man ju drömma lite.

Tänk om vi hade en egen
föreningslokal ...

Där kunde vi ha föreningens
utbytestidskrifter och andra
böcker. Vi skulle givetvis ha
dator så att medlemmarna
kunde ges möjlighet att söka
på de CD-skivor som inhand-
lats.

Bredbandsuppkoppling med sökmöjligheter på
Genline, Indiko och Digitala Forskarsalen. Dessa tre
är ju abonnemangsbelagda.

Scanner för att ge de som saknar egen att få med
sig sina bilder i digital form.

Ett litet pentry att koka en kopp kaffe i samt toalett
vore inte heller fel.

Mindre träffar och kurser kunde också hållas där.

Hur ska vi då hitta denna lokal? Eftersom de flesta
medlemmarna bor i Sundsvallsområdet så vore det
bra om även lokalen fanns där. Har du något tips på
en ändamålsenlig och inte så dyr lokal så kontakta
gärna någon i styrelsen.

Låt oss hoppas att denna dröm kan bli verklighet
under 2003!

Annika

Medlemskap

Medlemskap i föreningen DIS-MITT kräver med-
lemskap i Föreningen DIS. Medlemsavgiften för DIS
är 100 kr och för DIS-MITT 60 kr.

OBS att bägge avgifterna inbetalas på Föreningen
DIS' postgiro 14033-5. Ange namn, adress, post-
adress, tel.nr och ev e-post-adress samt vilken/vilka
föreningar som avgiften avser.

Anmälan kan även ske på Föreningen DIS’ hemsi-
da: http://www.dis.se
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Hänt sen sist
Torsdag den 22 augusti medverkade föreningen

tillsammans med Hudiksvallbygdens Släktforskarfö-
rening vid arrangemanget Kulturskymning på Stor-
gatan i Hudiksvall. Staffan Bodén, m.fl. pratade
släktforskning samt visade mikrokort, DG8, dödski-
van och släktböcker, m.m.

Lördag-söndag den 24-25 augusti deltog föreningen
vid Släktforskardagarna i Borlänge. Vi visade bl.a.
Indiko samt CD-skivor med norrlandsanknytning. Se
vidare referat i DIS-MITT-Nytt 2/2002.

Måndag den 16 september i Studiefrämjandets lo-
kaler, Hudiksvall, hade vi i samarrangemang med
Hudiksvallsbygdens Släktforskarförening ett Öppet
Hus med Gaggträff. Medlemmarna kunde få sina
ev. frågor om Disgen 8 besvarade.

Måndag den 16 september medverkade föreningen
vid ett Öppet Hus i Kulturmagasinet, Sundsvall. An-
nika Lindqvist presenterade föreningen DIS-MITT.
Även Midälva Genealogiska Förening medverkade.

Lördag-söndag den 21-22 september anordnade fö-
reningen Jubileumsdagar i Sundsvall. Se vidare re-
ferat på sid XX.

Lördag den 5 oktober anordnades på Medborgar-
skolan en Kurs i Disgen 8. Ledare var Bernth Lind-
fors.

Lördag den 19 oktober medverkade föreningen vid
ett Öppet Hus hos Sällskapet Släktforskarna i Sand-
viken. Staffan Bodén och Claes Embäck visade Dis-
gen 8, Bildbehandling och Källhantering samt infor-
merade om DIS och DIS-MITT.

Tisdag den 22 oktober medverkade föreningen vid
en Träff om släktforskning hos Selångers hem-
bygdsförening. Annika Lindqvist presenterade före-
ningen DIS-MITT. Även Midälva Genealogiska Fö-
rening medverkade.

Torsdag den 24 oktober medverkade föreningen vi
ett Föreningsmöte hos Hudiksvallsbygdens Släkt-
forskarförening. Staffan Bodén visade Disgen 8, CD-
skivor samt hade en frågestund.

Lördag den 26 oktober medverkade föreningen vid
en Forskarlördag i Kuskbostaden, Svartviks Herr-
gård. Lennart Lindqvist visade DG8, surfade på In-
ternet med DISBYT, m.m., visade Klampenborgsba-
sen och diverse register på CD samt informerade om
DIS och DIS-MITT. Medverkade gjorde också Lena
Lundin från MGF, som visade släktforskning med
mikrokort och informerade om MGF, samt Elfon
Finnström, som bl.a. visade gamla fotografier. Ar-
rangör: Föreningen Svartviksdagarna.

Lördag den 9 november medverkade föreningen
vid Arkivens dag hos Medelpadsarkiv i Kulturmaga-
sinet, Sundsvall. Annika och Lennart Lindqvist visa-
de Disgen 8 och CD-skivor samt informerade om
DIS och DIS-MITT.

Lördag den 9 november medverkade föreningen
under Arkivens dag hos Hembygds- och Släktforska-
re Nolaskogs i dess föreningslokal. Sven-Erik Fahles-
son visade Disgen 8 samt informerade om DIS och
DIS-MITT.

Lördag den 9 november och söndag den 10 novem-
ber hade Jämtlands länds Släktforskare arrangerat en
Grundkurs i Disgen 8 i Östersund med vår Bernth
Lindfors som ledare. Platsen var Primrose, Tallåsvä-
gen 6 i Östersund.

Måndagen den 11 november i Studiefrämjandets
lokaler, Nygatan 11, Hudiksvall, hade vi i samarran-
gemang med Hudiksvallsbygdens Släktforskarföre-
ning ett Öppet Hus med Gaggträff och Workshop i
Disgen 8, bildskanning och CD-bränning. De som
använder Disgen 8 kunde här få sina ev. frågor be-
svarade. 8 st. deltagare skannade och bearbetade sina
bilder samt brände dem på CD. Medverkade gjorde
Staffan Bodén.

Lördag den 16 november medverkade föreningen
vid en Släktforskardag på Söråkers Folkets Hus.
Annika och Lennart Lindqvist visade Disgen 8 och
CD-skivor samt informerar om DIS och DIS-MITT.
Arrangörer: Hässjö och Tynderö hembygdsförening-
ar.

Lördag-söndag den 16-17 november deltog 7 st av
föreningens medlemmar i DIS’ funktionärsträff i
Linköping.

Söndag den 24 november i Sweco’s lokaler,
Sundsvall, hade Robert Hammarstedt en Kurs i
Bildhantering för styrelsemedlemmarna.

Släktforskarkonferens i Skellefteå

Sveriges Släktforskarförbund har sänt oss en inbju-
dan till Släktforskar- och förtroendemannakonferens i
Skellefteå den 15-16/3.

Det blir ett digert och intressant program från kl 10
på lördagen till kl 13 på söndagen. Konferensavgift:
500 kr. Rum (640 kr/enkelrum resp 690
kr/dubbelrum) är reserverade men ej bokade. Anmä-
lan skall skickas/mailas/faxas senast den 28/2 2003.
Rumsbokning bör dock göras tidigare. Därför: Om du
är intresserad av programmet och övrigt i kring det
hela, kontakta mig så snart du kan för vidare info. Än
finns ingen info på Rötter, men det kanske kommer.
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Nya medlemmar
(sedan föregående nr)

Andersson Anki, tel 0224-241 17
 Kivsta 140, 733 94, SALA.
Andersson Annika, tel 060-57 20 48,
 Frölandsvägen 18, 861 34, TIMRÅ.
Andersson Tomas, tel 060-17 38 05,
 Kubikenborgsgatan 17 B, 854 63, SUNDSVALL.
Berglund Jan, tel 063-205 37,
 Jacob Ängmans väg 5, 834 31, BRUNFLO.
Berglund Sune, tel 0141-516 04,
 Dikarängen 10, 591 50, MOTALA.
Bölander Lars, tel 0624-205 75,
 Näset 155, 880 51, ROSSÖN.
Dahlin John, tel 031-27 13 08,
 Havrekornsgatan 4 B, 431 46, MÖLNDAL.
Dahllöw Sten,
 Grötom 220, 830 30, LIT.
Danielsson Caisa, tel 0661-107 92,
 Sörmesunda 3237, 895 91, BREDBYN.
Danielsson Lajla, tel 060-318 03,
 Ängomsvägen 26, 862 41, NJURUNDA.
Engblom Mats-Ola, tel 060-61 78 78,
 Sidsjövägen 45, 853 57, SUNDSVALL.
Ericsson Tage, tel 0650-704 83,
 Fegärdevägen 69, 825 92, NJUTÅNGER.
Erixon Ulla-Britt,
 Kantarellvägen 21, 870 10, ÄLANDSBRO.
Fahlén Lars-Ola, tel 0612-132 79,
 Gumåsvägen 63, 872 31, KRAMFORS.
Heinemann Lena, tel 0581-63 10 47,
 Pl 909, 710 41, FELLINGSBRO.
Helgesson Sven, tel 060-10 09 62,
 Kungsörnsvägen 7, 856 51, SUNDSVALL.
Hellgren Gösta,
 Mosjö 5640, 895 97, SKORPED.
Herrgård Britt, tel 060-56 15 08,
 Björnvägen 8, 862 32, KVISSLEBY.
Höddelius Kjell, tel 026-26 18 37,
 Hemgatan 10, 811 32, SANDVIKEN.
Högberg Mats, tel 0640-615 63,
 Forsvägen 8 A, 835 33, KROKOM.
Jansson Anna, tel 060-962 07,
 Sulå 105, 860 25, KOVLAND.
Jansson Tommy, tel 060-53 93 66,
 Prästgatan 10, 861 34, TIMRÅ.
Johnsson Bo, tel 060-310 53,
 Abborrvägen 5, 862 40, NJURUNDA.
Larsson Kjell, tel 0278-232 09,
 Voxsätter 6094, 821 91, BOLLNÄS.
Lindgren Ingrid, tel 060-15 61 95,
 Korstavägen 2 D, 856 32, SUNDSVALL.
Lindvall Jan-Olof,
 Kornstigen 5 B, 784 52, BORLÄNGE.

Lundmark Sara, tel 060-56 17 39,
 Herkulesvägen 2, 862 32, KVISSLEBY.
Malm Carl-Åke, tel 0297-57 17 17,
 Valonvägen 6, 816 91, JÄDRAÅS.
Malmgren Margot,
 Mjölnargränd 19, 831 51, ÖSTERSUND.
Molin Nillan, tel 019-45 40 58,
 Grindstugan, Brevens Bruk, 715 95, KILSMO.
Norén Hans, tel 0620-163 08,
 Storsvängen 6, 881 32, SOLLEFTEÅ.
Nyberg Urban, tel 0221-176 52,
 Kristinelundsvägen 2 A, 731 51, KÖPING.
Nyhlén Yngve, tel 060-12 77 94,
 Baldersvägen 16 B, 852 34, SUNDSVALL.
Näsström Bo, tel 060-315 38,
 Visthusvägen 17, 862 41, NJURUNDA.
Ohlson Nils, tel 060-55 70 80,
 Kajutvägen 19, 865 33, ALNÖ.
Olsson Doris, tel 026-21 43 14,
 Bronsgatan 8 F, 811 54, SANDVIKEN.
Palm Åke, tel 0650-757 15,
 Bäck 2028, 820 65, FORSA.
Persson Conny, tel 0921-560 50,
 Mandolinvägen 7, 961 46, BODEN.
Persson Ing-Marie, tel 026-321 82,
 Södra Kopparslagargatan 31, 802 55, GÄVLE.
Petersson Hans, tel 0692-302 62,
 Sunnansjö 135, 860 41, LIDEN.
Spangenberg Gösta, tel 0611-55 05 49,
 Eriksbergsgränd 5 C, 871 32, HÄRNÖSAND.
Tellberg Margareta, tel 060-61 23 80,
 Högbergsgatan 4, 852 37, SUNDSVALL.
Wallström Christer, tel 060-56 53 32,
 Tunbyn 111, 855 90, SUNDSVALL.
Westerlund Håkan, tel 060-804 06,
 Lögdövägen 4, 860 33, BERGEFORSEN.
Westin O, tel 0691-100 35,
 Viskansvägen 5130, 860 13, STÖDE.
Wimnéus Ulla,
 Björnstigen 5, 830 10, UNDERSÅKER.
Åkerman Iréne, tel 08-500 266 36,
 Krogtäppan 49, 136 53, HANINGE.

Var snäll och meddela Ditt telefonnummer om det
saknas vid Ditt namn ovan! Detsamma gäller
också eventuella adressändringar. Ring kassören
Göran Karis, tel 060-61 86 88, eller e-posta (se sty-
relsen).

DIS-MITT med i Förbundet
Vi har nu fått skriftlig bekräftelse på att DIS-MITT

beviljats medlemskap i Sveriges Släktforskarförbund.
Brevet, där föreningen hälsas välkommen, är daterat
den 15 januari 2003.



DIS-MITT-Nytt  -  Nr 1  2003DIS-MITT-Nytt  -  Nr 1  2003DIS-MITT-Nytt  -  Nr 1  2003DIS-MITT-Nytt  -  Nr 1  2003

6

Givande DIS-MITT-jubileum

När min släktforskning började vid mitten av 1970-
talet hämtades så gott som alla uppgifter från kyrko-
böckerna i original. För min mors del fanns mycket
hos landsarkivet i Härnösand. Där det materialet inte
räckte fanns de sk Mormonfilmerna från 1950-talet
att låna från  länsbiblioteken.. Under de senaste de-
cennierna har utvecklingen gått snabbt genom dato-
rernas intåg. För egen del har jag ingen större vana
vid Internet mm datorbaserat, utan det jag mest ar-
betar med är  pappersnoteringar och papperskopiorna
från 1970-talet och framåt. Numera kompletteras
detta givetvis med uppgifter och sammanställningar
hopspunna av många idogt arbetande spindlar på nä-
tet eller deras sammanställningar på olika CD-skivor.

Nedan nu några exempel på vad jag fick med mig
hem från DIS-MITT-dagarna i Sundsvall den 21-22
september 2002 och som knyter an till två släktbilder

Genline AB:s verksamhet och demonstration av
kyrkböcker på nätet ”i original” (min anm.: så nära
originalen som möjligt) var för mig helt nytt. För-
samlingar i syd- och mellansverige är inskannade och
vid årsskiftet 2004/05 beräknas hela landet vara klart.
På min fars linje har jag rötterna i Blekinge, Småland
och Skåne. För  Linneryds församling i Kronobergs
län har jag inte själv utfört forskningarna och inte sett
originaltexterna. Genline visade nu hur snabbt det
gick att få uppgifterna. På väggen kom det filmade
uppslaget av Linneryds födelsebok 1806. Jag läste
den samtida handstilen, som noterat att gossen Esau
föddes den
9 och
döptes den
15 juni
1806, fa-
dern var
soldaten
Jonas Ys-
ter i Ölje-
måla och
moderna
Chatarina
Månsdot-
ter, 29 år.
Där sidan
var mörk,
in mot ryggen, gick det att göra den ljusare och ge-
nast blev alla handskrivna noteringar läsbara.

Esau (ovan) blev med tiden skräddarålderman, af-
färsman och stadsfullmäktig i sjö- och stapelstaden
Karlshamn. Under gesälltiden tog han sig efternam-
net Lindenau. Han blev farfar till min farmor. Genom

arv efter ett barnbarn barn till Esau Lindenau finns nu
hans porträtt hemma hos mig i Härnösand.

Hos Midälva Genealogiska förening fanns den
nya utgåvan av Familjeregister för Medelpad 1500-
1800 till försäljning och demonstration. Vilken lycka,
när jag vann den på lotteriet! Och vilken upplevelse
att sedan komma hem och leta på CD’n. Där fann jag
bl a min morfars mor med flicknamnet Schenling. I
några originalböcker skrivs namnet Scherling. Vid
sökning kan familjen därför finnas under båda nam-
nen. På Medelpadsskivan är det Scherling, som re-
gistrerats. Den för mig äldste kände i denna släkt är
sämskmakaren Magnus Schenling född 1738 i Skän-
ninge, död i Stora Tuna 1798. Det är hans sonson
med familj, som finns på Medelpadsskivan. Sonso-
nen Per (Petter) Schen/r/ling var byggmästare och
mjölnare på Galtströms bruk. Hans och hans hustru

Anna Brita Bergs yngsta dotter Brita Johanna (1854-
1928) gift Berg , är min morfars mor. Hur Medel-
padsskivans Brita Johanna Scher/n/ling/ såg ut på
1920-talet vet jag tack vare ett amatörfotografi taget
på Södermalm i Sundsvall (ovan).

Stort TACK till DIS-MITT för en givande utställ-
ning liksom intressanta föredrag.

Barbro Anderson
MGF-are I Härnösand.
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Reunion-spalten

Kort info från Reunionfaddern
Jag har installerat den se-

naste versionen av Reunion,
ver 8. Det finns naturligtvis en
hel del förbättringar och förfi-
ningar . Detta gäller kanske
mest de olika grafiska antav-
lorna. Men det absolut bästa
för mig är att nu kan man ut-
öka antalet kolumner i Index-
listan. Förut kunde man bara
välja 5 kolumner, Efternamn, Förnamn, Datum född,
Ort Datum död. Nu får man med ytterligare fält så att
dödsorten kan visas.

Mina ortslistor på hemsidan har jag byggt på
krångligt sätt med Word och Excel. Detta behövs inte
längre. Man väljer helt enkelt 6 kolumner och kan
sedan skapa en rapport direkt utifrån index. Vi som
vill ha svenskt språk väntar fortfarande på översätt-
ningsfilen från GENSOFT. När jag nu skickar anlis-
tor till andra måste jag redigera i rapporten för att får
ett vettigt utseende. Men den som väntar på något
gott...

En bättre info om den nya versionen när jag instal-
lerat översättningen kommer i nästa nummer.

Kerstin FarmKerstin FarmKerstin FarmKerstin Farm
Reunionfadder
Ny emailadress: kerstin@farm.se

Klara 1878-1926 (CD)
Denna skiva bygger på databasen Rotemannen för

klara församling, registrerad på Stockholms historis-
ka databas, en enhet på Stockholms stadsarkiv.

Skivan har ett söksystem som i mångt och mycket
påminner om Dödskivan. Den är snabb och ger ett
proffsigt utseende. Vad den har som Dödskivan är att
när man funnit en person av intresse kan välja familj
och då få fram mer uppgifter. Tyvärr så är det väldigt
svårt att se kartor och vissa andra bilder som finns på
skivan. Jag ger skivan som helhet 4 dis-mitt loggor
av 5 möjliga.

Anna Söderström
anna.a.soderstrom@telia.com

Rötterfamiljen växer

Den 18 januari startades ytterligare en utgåva i den
allt större Rötterfamiljen: Smedsrötter. Det är en
nättidning för alla som är intresserade av brukssme-
der och deras släktband. Utgivare är den aktiva Fö-
reningen för Smedsläktsforskning, som också ger
ut skriftserien ”Svenska Smedsläkter” och CD-skivan
”Smedskivan”. Redaktör är Ulf Berggren. I Smeds-
rötter hittar du nu bland annat den lista över smed-
släkter som tidigare funnits i Nättidningen RÖTTER,
likaså Harmens förteckning över bruk plus förstås in-
formation om föreningen och dess verksamhet.
Adressen är: www.genealogi.se/smed

(Källa: RÖTTER)

Sveriges befolkning 1970

CD-skivan ”Sveriges befolkning 1970”, utgiven
2002 av Sveriges Släktforskarförbund, innehåller
persondata om alla som var skrivna i Sverige under
november 1970, totalt över 8 miljoner människor.
Uppgifterna är hämtade ur Riksskatteverkets databas
med folkbokföringsuppgifter. Sveriges befolkning
1970 är ett utmärkt hjälpmedel för forskare, myndig-
heter och företag.

Systemkrav: PC Windows 95 eller högre, 16 bitars
färg. Rekommenderat RAM-minne 16 MB eller mer.
Ledigt hårddiskutrymme för fullständig installation
640 MB och för CD-installation 166 MB (enbart pe-
karfiler läggs på hårddisken).

Pris: 495 kronor för medlemmar i Sveriges Släkt-
forskarförbund (595 för övriga). Kan beställas på:
www.genealogi.se/forbund/bokhandeln

(Källa: RÖTTER)

Kyrkböcker i ”original” på Internet

Fem län är nu klara: Kalmar, Östergötlands, Värm-
lands, Kronobergs samt Göteborgs och Bohus län.
Jönköpings län är under arbete. Följande län beräknas
dessutom vara klara under år 2003: Malmö, Hallands,
Blekinge, Jämtlands, Skaraborgs, Västernorrlands
och Älvsborgs län. Övriga län beräknas vara klara
under 2004.

Aktuell information om projektet, produktionsläget,
priser, m.m. hittar du på Genlines hemsida
www.genline.se
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DIS-MITT fyllde 10 år

Under 2002 fyllde föreningen DIS-MITT 10 år.
Helgen den 21-22 september firades detta med Jubi-
leumsdagar med temat ”Släktforskning och datorer”.
Arrangemangen bestod av utställningar, offentliga fö-
redrag och demonstrationer samt jubileumsmiddag
med dans. Det var fri entré (även allmänheten var
välkommen) till allt utom jubileumsmiddagen.

Utställningarna anordnades lördag-söndag i Mitt-
högskolans lokaler i Västhagen, intill Tonhallen i
Sundsvall. Utställare var, förutom föreningens med-
lemmar, andra forskare med mellannorrländska släk-
ter eller socknar, släktforskarföreningar, släktföre-
ningar, företag och arkiv, tillsammans 28 utställare,
varav DIS-MITT bara var en men istället hade 9 olika
”stationer”.

I prorektors ställe hälsade Anders Hast, Mitthög-
skolan och DIS-MITT-medlem, alla välkomna till
Mitthögskolan. Därefter förrättades invigningen av
Sture Bjelkåker, Linköping, ordförande i Föreningen
DIS. Konferencier var Bernth Lindfors, utbildnings-
ansvarig i DIS-MITT.

Föredragen hölls i en av Mitthögskolans föreläs-
ningssalar i Västhagen, i anslutning till utställningar-
na.

På lördag förmiddag berättade Sture Bjelkåker,
Linköping, ordförande i Föreningen DIS, om DIS nu
och i framtiden och på eftermiddagen informerade
Peter Wallenskog, Täby, VD för Genline AB, om sitt
företags projekt Släktforskning i original via Inter-
net. På söndag förmiddag talade Eva Klotz, Härnö-
sand, arkeolog vid Skogsvårdsstyrelsen, om Projekt
”Skog och historia”. Inventering och dokumenta-
tion av kulturhistoriska lämningar i landskapet
och på eftermiddagen kåserade Karin Bjelkström,
Sundsvall, fil. mag. och ”Årets Medelpading”, på te-
mat Hemma i Selånger.

Demonstrationerna hölls i en annan av föreläs-
ningssalarna, även den i anslutning till utställningar-
na.

Under lördagen och söndagen hade vi vardera två
demonstrationer med Bernth Lindfors, utbildnings-
ansvarig i DIS-MITT, som visade Disgens grunder,
och med Lasse Frej, styrelsesuppleant i DIS-MITT,
som visade Kartor och källor i Disgen.

På lördagskvällen serverades en 3-rätters jubile-
umsmiddag på Restaurang Stadshusverandan. Vid
desserten fick såväl föreningen som enskilda funktio-
närer mottaga gratulationer. Som toastmaster verkade
Bernth Lindfors, utbildningsansvarig i DIS-MITT.
Efteråt dansades det till den lokala orkestern ”Roger
Mår”.
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Gåvor till jubilaren (givaren inom parentes):
•  Abonnemang 3 mån (Genline)
•  Bureätten del 1 (Marc Hernelind)
•  Bäfvernytt, inb. årg.1991-2000 (Härnösands

Släktforskare)
•  En bok om Gamla Linköping (Föreningen DIS)
•  Jättendalsgrenen av Skanke-ätten (Nordanstigs

Bygd och Släktband Forskarförening)
•  Linköping - Wallenbergarnas stad (Föreningen

DIS)
•  Nätverkskabel 300 m (Shidas Data)
•  Ordförandeklubba formgiven av Per Erik Simma

(Midälva Genealogiska Förening)

I samband med avslutningen av jubileumsdagarna,
som förrättades av Annika Lindqvist, ordförande i
DIS-MITT, företogs med assistans av Britt-Mari Wi-
berg bl.a. prisutdelning för tipsslinga och lotteri. 8-
åriga Maria Lindqvist drog vinsterna.

Vinster (givaren inom parentes):
•  CD Indal (Annika Lindqvist)
•  CD Indal (Annika Lindqvist)
•  CD Medelpad (MGF)
•  CD Rudbeckius (Annika Lindqvist)
•  CD Rudbeckius (Annika Lindqvist)
•  Freden i Brömsebro 1645 (Östersunds LA)
•  Medelpadskarta från 1769 (Bertil Sundin)
•  Presentkort abonnemang 1 mån (Genline)
•  Presentkort anträd i storformat (Gensoft)

Jubileumsgruppen tackar härmed alla givare å
det hjärtligaste. Vi vill även rikta ett varmt tack
till alla övriga, såväl besökare som föreläsare, ut-
ställare och funktionärer, som deltagit vid Jubile-
umsdagarna och bidragit till att göra dessa till en
fullträff. Tack alla!

”Skog och Historia” - Inventering och
dokumentation av kulturhistoriska läm-
ningar i landskapet.

Om det pratade Eva Klotz, arkeolog vid
Skogsvårdstyrelsen. Hon inledde med att visa en bild
på sin mormor och morfar sittande på en sten framför
sin stuga. Hon har nu själv hittat tillbaka till den ste-
nen. Någon stuga finns inte kvar men stenen och den
igenvuxna platsen betyder mycket för henne person-
ligen. Så menar hon att det bör vara ett värde för
många av oss att hitta tillbaka.

Eva Klotz är projektledare för Skogsvårdsstyrelsens
projekt här i Västernorrland. I projektet ingår också
AMS och länsstyrelsen. Det är 21 personer som tagits
ut av AMS och som fått utbildning och information
av Skogsvårdstyrelsen om hur man söker lämningar,
inventerar intervjuar och dokumenterar m.m. Hon
nämnde bl. a. att Liden, Sättna, Njurunda, Ljustorp
och Selånger berörs av projektet. Ca 2000
registreringar har gjorts. Det finns tre fördelar med
det här projektet, menar Eva. Dels får arbetslösa jobb
och utbildning, dels kan arbetssituationen ses som en
del i friskvård, dels får allmänheten eller regionen
samlad information om vad som finns i våra skogar.
De lagskydd som tillämpas är Kulturminneslagen och
Skogsvårdslagen.

Hon gav exempel på fynd som övergivits och hit-
tats. Fynden har fått noggrann beskrivning med mått,
årtal - om det finns, vem som byggde eller ägde osv.
Allt finns i Skogsvårdstyrelsen interna databas. Det
är alltså offentlig handling och man kan kontakta
skogsvårdsstyrelsen för att få ta del av registreringen.

Birgit Sundqvist
Ordf i Medelpads hembygdsförbund
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Papperstidning eller Nättidning?

Det är frågan som styrelsen ställer sig och som den
också vill ställa till medlemmarna. Anledningen till
frågan är att papperstidningen, som redan tidigare tar
en stor del av föreningens budget i anspråk, tenderar
att bli allt dyrare att producera. Dels ökar tryckkost-
naderna och dels höjs portot kraftigt fr.o.m. 2003. En
nättidning går också bättre att hålla aktuell. Om vi
bestämmer oss för en Nättidning skulle du i så fall
hitta den på vår hemsida. DENNA VIKTIGA
FRÅGA kommer att tas upp vid föreningens årsmöte
den 22 februari (se sid 1).

Oavsett vad vi bestämmer oss för så kommer det
även i fortsättningen att behövas en redaktör. Vår nu-
varande redaktör, Lennart Lindqvist, kommer emel-
lertid att sluta. Skulle du tycka om att redigera vår
medlemstidning DIS-MITT-Nytt? Det är ett intres-
sant och stimulerande arbete som ger stort utbyte i
form av stor tillfredsställelse och många trevliga
kontakter. Eftersom (papperstidningen) DMN bara
kommer ut 2 gånger per år, finns här möjlighet till
lång förberedelse av sådant som inte behöver vara
dagsaktuellt. Viss datorvana och vana vid arbete med
Word eller något s.k. desktop-program är nödvändig
och ett nära samarbete med DIS-MITT’s styrelse
kommer att behövas. Att kunna skriva god svenska
och ha blick för layout skadar inte heller.

Är du intresserad? Kontakta någon i styrelsen som
den ser ut efter årsmötet.

Tyck till om DIS-MITT-Nytt!

Nu har du chansen att påverka innehållet i före-
ningens tidning!

Vi är några som funderat över hur vår tidning ser ut
och vad den innehåller. Är medlemmarna nöjda? Blir
Du glad när tidningen dimper ner i brevlådan och får
Du nytta och nöje av den?

Tycker Du att den är bra som den är, eller behöver
tidningen en ansiktslyftning? Hur vill Du i så fall att
den skall se ut och vad skall den innehålla?

Skall det vara mer eller mindre
•  datatips?
•  Disgen-tips?
•  Internet-länkar?
•  adresser till andra forskare?
•  reportage?
•  CD-tips?

eller kanske inga alls? Saknar du något, i så fall
vad? Är utseende, layout och format bra, eller?

Om vi har en tidning som Du är helt nöjd med,
skall den naturligtvis inte förnyas. Har Du förslag på
förändringar skall vi försöka göra så gott vi kan.

Hör av Dig med tips till redaktören:

Lennart Lindqvist
Tel 060-55 83 39 eller e-post:
lennart.b.lindqvist@telia.com
Redaktionsgruppen

Åsele 1686-1920 (CD)

Åsele historia
Genom Kungl. brev den 15 januari 1648 avskildes

Åsele lappmark, som sedan 1600-talet lytt under
Umeå lappkyrka i Lycksele, till en egen lappmarks-
församling under Anundsjö, med kyrka vid Åselet.

Enligt Kungl. brev den 21 oktober 1686 skulle
kaplanen i Anundsjö vara stationerad i Åsele. Eget
pastorat blev Åsele år 1700. Inom lappmarksförsam-
lingen anlades i slutet av 1700-talet flera för lapparna
avsedda kapell. Det 1783 bildade Volgsjö kapellag,
dit även det samtidigt uppförda Fatmomakke kapell
räknades, upphöjdes 1799 till annex. 1804 fick det
namnet Vilhelmina och blev eget pastorat 1812. Ka-
pellagen Viska och Bergvattnet utbröts 1799 och fick
namnen Fredrika och Dorotea. Planer på kapellag vid
byn Hälla erhöll 1820 Kungl. tillstånd men fullföljdes
inte.

Under åren 1732-1820 fanns i Åsele en lappskola.
Den sköttes av en prästvigd skolmästare. Skolan låg
vid älven söder om kyrkogården.

Flera byar i södra Åsele överfördes runt 1860 till
Anundsjö församling. För inflyttade personer finns i
vissa fall deras föräldrar medtagna. Speciellt från för-
samlingarna Anundsjö, Björna och Själevad.

Detta material skall endast ses som en vägledning i
din forskning, för att snabbare kunna hitta igen
eventuella borttappade släktingar och att original-
källan alltid är den som gäller!

Åsele-skivan är gjord i Holger6. Den fungerar som
alla andra skivor som är gjord i Holger6, vilket är bra
då man snabbt sätter sig in hur man ska leta på ski-
van. Den får 3 dis-mitt loggor av 5 möjliga.

Anna Söderström
anna.a.soderstrom@telia.com
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Teknikrutan

För gamla program?
En del av oss har säkert program som inte fungerar

längre för vi har köpt nya datorer med nyare opera-
tivsystem. Windows 2000 och Windows XP är riktigt
dåliga att köra DOS-relaterade program. Men, det
finns möjligheter att komma tillrätta med detta. Det
går nämligen att ställa in hur programfilen skall
köras, dvs operativsystemet kan köras som ett annat
operativsystem eller ”simulera” ett äldre.

I utforskaren letar man fram exe-filen som skall kö-
ras (exe-filen = programfilen), t ex disgen.exe och så
högerklickar man på den filen. Välj ”Egenskaper”.
Här dyker då upp ett fönster där man kan välja olika
flikar. Välj fliken ”Kompatibilitet”. Bilden nedan är
från Win XP :

Här kan man
även ställa in
hur programmet
skall köras på

bildskärmen,
dvs antal färger,
upplösning mm.
Gamla DOS-
program kördes
i 256 färger och
upplösning 640
x 480. Gamla
spel kommer
kanske till he-
ders igen?

Det går att
göra motsva-
rande i Win-
dows 2000,
men man måste
då se till att
man har instal-
lerat detta
tilläggsprogram
Valet går till på
samma sätt.
Härintill visas
hur det ser ut i
Windows 2000
engelsk version:

Robban

Vädjan från valberedningen

Vi har flera personer som suttit länge i styrelsen
och har framfört önskemål om att få avgå. Under-
tecknad har full förståelse för att man vill gå vidare,
jag har ju gjort detsamma själv.

Jag vet hur det känns att vilja ha lite nytt tänkande
kring sig när idétorkan infinner sig.

Föreningens ekonomi är bra. Vi har redan en lokal i
Iggesund och vi söker med ljus och lykta efter en lo-
kal i Sundsvall, gärna tillsammans med MGF. Vi har
vuxit till 750 medlemmar som nu får kallelsen till
årsmötet. Föreningen är expansiv och det är intres-
sant att vara med att utveckla i ett sådant läge.

10-årsjubiléet som vi hade i höstas tog nog musten
ur flera i styrelsen. Oerhört ambitiöst program som
genomfördes på ett charmant sätt, men det kostade
nog på.

Jag kan garantera att det är 10 år kvar till 20-årsju-
biléet!

Valberedningen efterlyser härmed personer som är
intresserade av att jobba i vår styrelse.

Det kan vara du själv, eller att du vet någon annan
som kan tänkas vara intresserad. Kontakta gärna mig
eller de andra två i valberedningen. SNARAST! Det
är snart årsmöte!

Tack! /Robban

Robert Hammarstedt, 060-30228,
robert.hammarstedt@telia.com

Georg Lundqvist,  0660-22 08 82
georg.lundqvist@home.se

Jan-Ove Jansson, 070-574 66 70  jan-
ove.jansson@banverket.se

Har du anor från Indal eller Holm?
Kolla in vår hemsida w1.605.telia.com/~u60513313

Annika Lindqvist
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Indals socken - Släkt och bygd 1535-1900
(CD)
Annika Lindqvist, ann.lin@telia.com

Detta släktregister bygger på kyrkobokföringen för
Indals socken mellan 1662-1900. Till hjälp har Anni-
ka Lindqvist  haft dataprogrammet DISGEN. Regist-
ret omfattar c:a 13 000 personer.

Övriga delar har Annika Lindqvist  delvis fått bi-
drag till av andra Indals-forskare eller ur tryckta käl-
lor, vilka då anges i rubrikerna.

Sammanställningen är långtifrån färdig. I de upp-
gifter som är kollade emot födelse- och dödböcker
anges orterna i de flesta fall med både by och soc-
kennamn. Födelseboken är genomgången mellan
1705-1717 samt 1723-1900, dödboken mellan 1801-
1929. Vigselboken är fn klar till c:a 1801-1830. Vissa
andra "ströår" kan också vara färdiga.

Dödsdatum efter 1929 är tagna ur Sveriges Död-
bok, eller uppgivna av nu levande släktingar. Enstaka
vigseldatum kan också finnas med fram till 1929.

Då vissa uppgifter varit svårlästa (eller omöjliga)
har Annika Lindqvist, då osäkerhet funnits, valt att
tills vidare ange t.ex datum med punkter. Detta för att
undvika felaktigheter.

I vissa fall anges hemorten i t ex vigselboken. Ef-
tersom denna uppgift inte är kollad anges endast
sockennamnet.

Annika Lindqvist har även valt att normera stav-
ningen av namn före 1850. Ex.vis namnet Per, Pär,
Pehr, Pähr, Peder och Pell skrivs alla Per. Stavningen
i födelseboken anges som kommentar, om den avvi-
ker från normeringen.

Trots att endast 1723-1900 är att betrakta som
komplett, går det på många grenar att finna sina rötter
ända till 1600-talet. Dessa uppgifter kan dock inne-
hålla felaktigheter eftersom de inte är kollade ännu.

Tanken är att det inom ett par år ska komma en ny
utgåva av denna skiva med kompletteringar och ev.
rättelser. Då ska förhoppningsvis fler lösa trådändar
vara ihopknutna. Kanske även du har bilder som jag
kan få låna och förbättra denna sammanställning
med.

Ett stort tack till Karin Jonsson på Hembygdsföre-
ningen och alla ni andra som ställt bilder till förfo-
gande eller bidragit på andra sätt.

Jag sitter och gapar och förundras när jag ivrigt
klickar omkring på skivan. Har inga anor i området
men läser med förtjusning och tittar på bilder. Skivan

får av mig full pott det vill säga 5 dis-mitt loggor av 5

möjliga. Tänk om alla som gör skivor om
byar/bygder/orter/församlingar gjort liknande.

Anna Söderström
anna.a.soderstrom@telia.com

Landsarkivet i Härnösand

Sep-maj: tis kl 8.30-21, övr vard kl 8.30-16.
Juni-aug: Vard 8.30-15.
Folkbokf. forskarsal: Vard 9.15-11.30, 12-30-14.30.

Tel vxl 0611-34 76 00, fax 0611-34 76 50.
Forskarservice tel 0611-34 76 02, fax 0611-34 76 60.
E-post: landsarkivet@landsarkivet-harnosand.ra.se
Hemsida: www.ra.se/hla

Landsarkivet i Östersund

Sep-maj: tis kl 9-20.30, övr vard kl 9-16
Folkbokf.avd: Vard 13-16.
Juni-aug: Vard 10-15.
Folkbokf.avd: Vard 13-15.

Tel vxl 063-10 84 85, fax 063-12 18 24. Tel folkbokf.
avd 063-12 01 33, fax 063-13 13 09.
E-post: landsarkivet@landsarkivet-ostersund.ra.se
Hemsida: www.ra.se/ola

Medelpadsarkiv

Sep-apr: tis kl 10-19, övr vard kl 10-17.
Stud.celler: Mån-tor 10-19, fre 10-18, lör-sön 11-16.
Maj-aug: tis kl 10-18, övr vard kl 10-16.
Stud.celler: Mån-tor 10-19, fre 10-18, lör-sön 11-16.
Extraöppet kl 11-15 följande lörd: 25/1, 15/3 18/10,
8/11 och 22/11.

Tel forskarexp. 060-19 18 75, fax 060-17 04 01.
E-post: medelpadsarkiv@sundsvall.se
Hemsida: www.sundsvall.se/medelpadsarkiv

SVAR-huset

Onsdagar kl 08-20, övriga vardagar kl 08-16.

Tel vxl 0623-725 00. Fax 0623-726 05.
E-post: forskarcentrum@svar.ra.se
Hemsida: www.svar.ra.se
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Förteckning över Kjell-Åke Lundströms
material (CD)

En skiva med ett stort material på ett tämligen stort
område. Som vanligt så saknar jag en beskrivning om
vad skivan innehåller, dess syfte och uppkomst. Men
som man ganska snabbt kan utläsa så är det en skiva
om samer och nybyggare i inlandet och fjällvärlden.
Skivan har inget genomslaget namn vilket gör att den
stundom kallas för Roten-skivan och ibland för något
helt annat. Materialet ligger i Word-filer eller RTF-
filer med totalt 3165 sidor:

•  vilwin.doc - Vilhelmina-Åsele-samer ur kyrk-
böcker 1700-1900 (179 sid)

•  pitwin.doc: Några samer i Piteå lfs husförhörs-
böcker (6 sid)

•  folwin.doc: Frostviken-Föllinge-samer ur
kyrkböcker 1700-1900 (54 sid)

•  arvidl.doc: Samefamiljer Arvidsjaur-Malå (292
sid)

•  jokkmo.doc: Jokkmokk-samer ur kyrkböcker
(141 sid)

•  vilhase.coc: Vilhelmina (Åsele) nybyggare,
mm, 1700-1920 (709 sid)

•  arjewin.doc: Arjeplog-samer 1700-1900 (112
sid)

•  wapwin.doc: Vapstenfamiljer ur kyrkböcker
1700-1900 (96 sid)

•  umbwin.doc: Umby-familjer ur kyrkböcker
1700-1900 (52 sid)

•  ranwin.doc: Ran-familjer ur kyrkböcker 1700-
1900 (47 sid)

•  nowin.doc: Norska Vapsten (78 sid)
•  norawin.doc: Norska Ran-familjer ur kyrk-

böcker 1700-1900 (15 sid)
•  granwin.doc: Gran-familjer ur kyrkböcker

1700-1900 (96 sid)
•  lycks.doc: Nybyggare och unbyggare Lycksele,

Stensele, Sorsele, Tärna 1700-1900 (1279 sid)
•  umlap.doc: Samer Umeå landsförsamling (9

sid)

Skivan är ju klart intressant om man har anknytning
till dem som står där, men annars säger den inte nå-
gonting. Skivan skulle bli mycket mer enkelmanövre-
rad om man valt att lägga materialet i tex Holger eller
Disgen. Här blir det till att hålla tungan rätt i munnen
när man ska vandra vidare i familjerna. Jag ger ski-
van 2 dis-mitt loggor av 5 möjliga.

Anna Söderström
anna.a.soderstrom@telia.com

Äldre häradskartor ges ut på DVD-skiva

Lantmäteriet planerar att ge ut samtliga häradseko-
nomiska kartor på en DVD-skiva. Den häradsekono-
miska kartan upprättades mellan 1859 och 1934 och
konceptversionen i skala 1:20.000 omfattar mer än
hälften av Sveriges län och cirka 1.560 kartblad.
Norrland finns dock tyvärr inte med, med vissa un-
dantag. Dessa län är med: Stockholm, Uppsala, Sö-
dermanland, Östergötland, Blekinge, Kristianstad,
Malmöhus, Halland, Älvsborg, Skaraborg, Värmland,
Örebro och Västmanland.

Enligt planerna ska DVD-skivan vara klar i augusti
2003. Fram till den 14 mars kan medlemmar i Sveri-
ges Släktforskarförbund beställa skivan till förmån-
ligt pris, 695 kr (ordinarie pris 995 kr). Beställnings-
blankett fanns med i nr 5/02 av Släkthistoriskt Fo-
rum. Läs mer om denna unika kartproduktion på
RÖTTER med adress www.genealogi.se eller
www.lantmateriet.se Historiska kartor.

(Källa: RÖTTER)

Hernösands stifts herdaminne i nyutgåva
Sveriges Släktforskarförbund ger ut en faksimilut-

gåva av Leonard Bygdéns ”Hernösands stifts herda-
minne” samt ett femte supplementband. Nyutgåvan
planeras vara färdig till sommaren 2003. En utförlig
beskrivning fanns med som bilaga i nr 5/02 av Släkt-
historiskt Forum.

Priser: Alla fem banden 1395 kr vid beställning se-
nast 28 feb. 2003 (1295 kr för medlemmar i Sveriges
Släktforskarförbunds medlemsföreningar), ordinarie
pris 1695 kr. Enbart supplementbandet 495 kr vid be-
ställning senast 28 feb. 2003 (395 kr för medlemmar i
Sveriges Släktforskarförbunds medlemsföreningar),
ordinarie pris 595 kr. Leveransvillkor se bilagan.

 (Källa: Bilaga till Släkthistoriskt Forum nr 5/02)

Åbyn Brännfors – en sågverksby
Birgitte Grönlund har skrivit en bok som heter

Åbyn Brännfors en sågverksby.

Boken är på 385 sidor med ca 200 bilder, varav 155
st på gårdarna och handlar om alla som bott i Åbyn
från 1539 till nutid, var de bott och vart de flyttar
samt en del andra godbitar.

Boken kostar 350 kr plus frakt och kan beställas
från Birgitte Grönlund, Åkroken 5, 930 47 Byske, tel
0912-301 32, e-post akroken@hem.utfors.se
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En medlem presenterar sig:

Örjan Fält

Född 1949 i Söderhamn, flyttade i tonåren till
Sundsvall, bor sedan 27 år i Njutånger i min mors
släktgård och arbetar i
Söderhamn. Cirkeln är
sluten…

Apropå cirkel – det var
det jag gick i – för att
komma framåt!

Ni vet hur det kan vara
ibland. Plötsligt känns
behovet väldigt starkt,
behovet av att få en
”egen tid” efter år av
uppställningar i alla möj-
liga och omöjliga sam-
manhang. Så var det för mig hösten 1999.

Då jag de senaste tjugo åren har försörjt mig som
annonssäljare, vet jag vilken betydelsen en ack så li-
ten annons har. Det blev Studiefrämjandet i Hudiks-
vall som fick den äran att lära mig släktforskningens
ädla konst.

Det tog tre terminer att lära mig de elementära
grunderna och det berodde inte på min/vår kursleda-
re… och roligt hade vi dessutom!

Nu är jag ordförande i Hudiksvallsbygdens släkt-
forskarförening och skriver dessa rader för att denna
tidnings föreningsstyrelse (DIS-Mitt) hade samman-
träde igår, 7 januari, i vår (HBF:s) sprillans nya före-
ningslokal – hängde ni mä´? Nåväl, när frågan ställ-
des -Vilken medlem ska få presentera sig? – blev va-
let lätt eftersom jag var den enda medlemmen i sikte.

Det var på min fars sida det hela började – plötsligt
stod det ”1:a resan stöld…” i ett husförhör! Min far-
mors morfar Carl Fredrik Lindberg fick, efter tre da-
gars rättegång i februari 1859, 19 dagars fängelse och
3 månaders straffarbete för stöld av 24 ankor, 5 gäss
och 40 kannor brännvin!

Nu var han inte ensam om denna bedrift och det är
en fröjd att följa detta mål i Tjust häradsrätt. Det vitt-
nas bland annat om att brännvinet smakade så illa att
man måste smaksätta det med sirap.

Dagarna innan jul 1858 förvandlades torpet Gropen
i Boda, under Fästad, Västervik, till en formidabel
lönnkrog med fågel på menyn! Försök gjordes även
att sälja delar av brännvinet, men alla hugade avstod
sedan de hade smakat på ”rävgiftet”. Men det var
några av spekulanterna som vittnade om att de hade

sovit över i torpet efter att ha provsmakat sådana
mängder att de inte kunnat ta sig hem – men de för-
säkrade att de inte köpt något brännvin.

När kronolänsman slog till beslagtog han 17 kan-
nor, man hade alltså smakat av 23 kannor (1
kanna=2,6 lit.) och av fåglarna återfanns endast en
madrass vars halminnehåll utbytts mot fjädrar.

När delar av familjen Fält, i ett helt annat ärende
besökte Halmstad i somras, lyckades jag övertala
resten av familjen att hemresan skulle företas via tor-
pet Gropen i Västervikstrakten. En nätt liten omväg
men med en sådan här historia i bagaget var det för-
hållandevis lätt att övertala hustrun och dottern (mot
utlovade havsbad…).

Jodå, vi lyckades hitta platsen, tyvärr har torpet
brunnit ner men ett nytt fritidshus har uppförts på
platsen. Det var ändå en speciell känsla att ”insupa”
atmosfären – kunde vi inte känna en svag doft av
brännvin kryddat med sirap?

Elaka tungor gör gällande att mitt intresse för mat
och dryck har nu fått sin förklaring – man skulle
kunna säga cirkeln är sluten…

Örjan Fält

Släktforska till 800-talet

Islänningar kan nu släktforska på Internet och gå
tillbaka ända till 800-talet. I januari öppnade databa-
sen ”Islendingabok” med uppgifter om cirka 700.000
personer.

”Det är ungefär hälften av alla islänningar som har
levat sedan de första invandrarna kom från Norge på
800-talet”, säger Fridrik Skulason, som är eldsjälen
bakom verksamheten.

De äldsta uppgifterna i databasen går tillbaka till
invandrare som var födda omkring 840. Från början
av 1700-talet och fram till vår tid har man med om-
kring 95 procent av samtliga islänningar.

Knappast någon annan nation har så omfattande
släktregister att tillgå. Men så har också islänningarna
ett brinnande intresse för släktforskning.

”Nästan en tiondel av Islands invånare har bett om
lösenord sedan vi öppnade i lördags”, berättade Frid-
rik Skulasson.

(Red har hittat sidan, tyvärr bara på isländska:
www.islendingabok.is )

(Källa: Sundsvalls Tidning, 03-01-21, sid 9)
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E-post

Ytterligare några e-post-adresser (nya eller ändrade
sedan förra numret) till DIS-MITT-medlemmar:

Almström Carin Fredsdotter, SILJANSNÄS:
 almstrom.carin@telia.com
Björkman Reine, ÖRSNKÖLDSVIK:
 reine41@webaid.se
Bodare Torbjörn, IGGESUND:
 tbodare@hotmail.com
Desén Jörgen, BOLLSTABRUK:
 jorgen@desen.nu
Farm Kerstin, SUNDSVALL:
 kerstin@farm.se
Frej Lasse, ALNÖ:
 lasse.frej@telia.com
Hast Anders, SUNDSVALL:
 anders.hast@telia.com
Jansson Jan-Ove, GÄVLE:
 jan-ove.jansson@banverket.se
Jonsson Tony, HÄRNÖSAND:
 tjg@swipnet.se
Nordstrand Georg, ALNÖ:
 georg.nordstrand@telia.com
Olsson Gösta, DELSBO:
 parmasen@swipnet.se
Söderström Anna, SUNDSVALL:
 anna.a.soderström@telia.com
Söderström Joacim, SUNDSVALL:
 joacim.h.soderstrom@telia.com
Undsjö Lennart, SUNSVALL:
 lennart.undsjo@telia.com
Westin Ove, STÖDE:
 ove.westin@sundsvll.nu
Vildtörne Lars, SUNDSVALL:
 lars.vildtorne@bredband.net

För övrigt när det gäller e-post-adresser till DIS-
medlemmar hänvisas till DIS’ hemsida. Glöm där-
för inte att meddela såväl DIS som DIS-MITT när
du ändrar adress, telefon eller e-post.

Länktips

Arne Langås’ släktsidor: home.c2i.net/olangaas
Din släktsaga: svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=1938
Familjen Söderström: w1.920.telia.com/~u92025647
Historiska kartor: www.dhm.lm.se/sve/index_sv.htm
Ingrid Gottfries: hem.bredband.net/gottfries
Islendingabok (databas): www.islendingabok.is
Johnny och Jörgen Blästas Genealogi Hemsida:
 www.solace.mh.se/~blasta/gen_ind.htm
Kickis Wahlströms släktforskning:
 w1.605.telia.com/~u60502983

Kulturtorget: www.kulturtorget.nu/index.asp
Petersburg Genealogical Portal:
 www.petergen.com/linkse.htm
Sekretess i folkbokföringen:
 www.ra.se/ra/pdf/sekretess.pdf
Storstockholms Geneal. Förening: www.ssgf.org
Swedes in Canada:
 www.swedesincanada.ca/SwedishVersion/index.htm
Svenska yrkesfotografer:
 www.genealogi.se/pdf/1911.pdf
Sveriges regenter under 1000 år:
 www.historiska-personer.nu
Tomas Andersson: brunskill.dynu.com/minslakt
Tony Jonssons släktkrönika: www.nierto.com
Våra svenska dialekter: www.swedia.nu
Ämnesportal: www.inetmedia.nu

Se även adresserna i notiserna i detta nummer.

Du medlem, som har egen hemsida eller e-post-
adress, meddela din(a) adress(er) eller adressänd-
ringar till Redaktören Lennart Lindqvist len-
nart.b.lindqvist@telia.com , så kommer du med i
nästa nummer av DIS-MITT-Nytt.

För DIS-MITT’s hemsida gäller att din hemside-
sadress anmäls till Webmaster Annika Lindqvist
ann.lin@telia.com . För e-post-adresser hänvisas till
Föreningen DIS’ hemsida.

OBS! För att få med e-post-adress eller länk (till
din hemsida) på Föreningen DIS’ hemsida krävs att
du själv anmäler din hemsida resp e-post-adress t ex
via deras hemsida, www.dis.se .

Motsvarande gäller även Släktforskarförbundets
hemsida "Rötter", www.genealogi,se . Är du med på
de tre nämnda hemsidorna, kan du räkna med att bli
sedd.

Namn åt de döda

Flitiga forskare runt om i landet jobbar oförtrutet
vidare med projektet ”Namn åt de döda”, som vi be-
rättade om på sid 14 i DIS-MITT-Nytt nr 2/02. Se
RÖTTER www.genealogi.se  Läget i XYZ är 2003-
01-17 följande:

X län
Av 62 församlingar är 8 församlingar klara, 41 a-

dopterade och 13 Lediga.

Y län
Av 69 församlingar är 3 församlingar klara, 36 ad-

opterade och 30 Lediga.

Z län
Av 66 församlingar är 11 församlingar klara, 29

adopterade och 26 Lediga.

(Källa: Rötter)
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Elfdahlen 1600-1900 (CD)
Elfdahlens befolkning 1600-1900. 32 000 personer.
Roland Skoglund : Apelgatan 3C, 754 35 Uppsala,
Sweden. Telefon: 018/243452

Denna skiva som så många andra är gjord i Hol-
ger6. Jag hittar ingen information på skivan om var
detta Elfdahlen ligger/låg. Kanske hör det till allmän-
bildningen att känna till detta men tyvärr så gör jag
inte det.

Det finns ingen som helst information om vad jag
kan förvänta mig att hitta eller var uppgifterna till
denna databas är hämtad ifrån. Även om jag låter ne-
gativ så tycker jag som jag skrivit om de flesta av
liknande skivor att man lagt ner ett ofantlig jobb och
att det är mycket intressant för dem som har anknyt-
ning till människor på skivan.

Jag ger den utan vidare 3 dis-mitt loggor av 5 möj-
liga. Men säger ändock till skivans skapare: Ge mig

mer information om Elfdahlen och om databasen.

Anna Söderström
anna.a.soderstrom@telia.com

Till salu
DIS-pin med DIS’ logotype ................................ 25 kr/st

Jubileumsskrift. Föreningens verksamhet i sammandrag.
10 år 1992-2002.................................................... 20 kr/st
I skriften ges som sig bör en tillbakablick med rubrikerna:
•  Förhistoria
•  Några milstolpar
•  Föreningens verksamhet under 10 år
•  Medlemsbladet
•  Funktionärer genom åren
•  Medlemsavgiften
•  Medlemsutvecklingen
•  Framtiden.

Demo CD ............................................................ 20 kr/st
Innehåller bl.a. demoversioner av programmen Disgen 7,
Disgen 8 och Reunion 7.

DIS-MITT-Nytt äldre nr (har utkommit med 2 nr per år
fr.o.m. 1993 ............................................................ 5 kr/st

Säljs av kassören, Göran Karis, vid våra träffar eller efter
överenskommelse per tel 060-61 86 88 eller genom inbe-
talning in aktuellt belopp till föreningens postgiro
6201915-3 (med angivande av vad som beställs). OBS:
Vid postförsändelse tillkommer föreningsporto.

Vårens program
•  Lördagen den 22 februari kl 11.00 har vi Årsmö-

tet 2003 i Sundsvall. Se sidan 1!

•  I övrigt anordnas kurser i Disgen, i Bildhante-
ring och i att Skapa släktbok om intresse finns.
Anmälan till Bernth Lindfors, tel 060-315 24

På vår hemsida www.dis-mitt.y.se har du ständigt
aktuell information om föreningens program.

Föreningslokal

Föreningen delade under året lokal med Hudiks-
vallsbygdens Släktforskarförening. Lokalen är belä-
gen hos Studiefrämjandet i Hudiksvall. Fr.o.m. 2003
hyrs istället en lägenhet i Iggesund. Föreningen har
även letat en lokal i Sundsvall. Se vidare under
”Ordföranden har ordet” på sid 3. Vet du nån lämp-
lig (ändamålsenlig och billig) lokal i Sundsvall
med omnejd så tipsa styrelsen.

Nytt i föreningens CD-bibliotek

Föreningen DIS-MITT bevakar utgivningen av olika
register, m.m. på CD och har sedan förra numret an-
skaffat följande skivor:

•  Gamla Stan under 750 år (CD+DVD).

•  Sveriges befolkning 1970.

Skivorna presenteras efterhand i DIS-MITT-Nytt och
medförs också vid DIS-MITT’s träffar, där tillfälle
ges till att pröva på sökningar i registren.

Red’s sista nummer

Efter att ha varit redaktör för DIS-MITT-Nytt i 10 år
kommer jag nu att överlåta redaktörskapet till någon
annan med nya fräscha idéer och ägna mig åt släkt-
forskning istället. Det har varit en intressant och
spännande uppgift att ha fått ha äran att redigera
denna skrift. Jag hoppas att läsarna har haft utbyte av
de 21 numren och önskar den nye redaktören lycka
till. Vem det blir vet vi inte ännu – är du intresserad
så hör av dig till styrelsen.

Lennart
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Årsmöte hölls i Mitthögskolans lokaler Västhagen den 22 februari 2003. 
Vid årets årsmöte blev det stora förändringar i styrelsen, vilket ni kan läsa mer om i tidningen. Efter mötesförhandlingarna 
hölls ett föredrag av Karl-Ingvar Ångström om GIS (Geografiska Informationssystem) 
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Faddrar 
Här följer en lista över distriktets DIS-faddrar ordnade efter pro-
gramvara och sedan postnummer. Till dem kan du vända dig om du 
behöver råd eller hjälp. 

PC/Disgen-faddrar 
Claes Embäck, Yxbergsvägen 7, 804 25 GÄVLE, 
 tel 026-19 25 00, e-post: claes.emback@swipnet.se   
Gösta Olsson, Sjömyra 2887, 820 60 DELSBO, 
 tel 0653-120 51, e-post: parmasen@swipnet.se   
Tony Rödin, Björktjäravägen 7 K, 821 35 BOLLNÄS, 
 tel 070-350 63 04, e-post: tony.rodin@home.se   
Tommy Forsström, Stenbergsvägen 21, 824 91 HUDIKSVALL, 
 tel 0650-149 25, e-post: tommy.forsstrom@telia.com   
Arne Söderström, Kyrkbyn 198, 825 93 NJUTÅNGER, 
 tel 0650-700 91, e-post: arnesm@algonet.se   
Sven Schylberg, Grytan 438, 834 98 BRUNFLO, 
 tel 063-207 01, e-post: slb312r@tninet.se   
Arne Bixo, Tunforsgatan 5, 840 12 FRÄNSTA, 
 tel 0691-305 02, e-post: arne.bixo.dis@home.se   
Lennart Näslund, Nordanås 134, 891 92 Ö-VIK, 
 tel 0660-37 21 09, e-post: lintagan@home.se   
Sigurd Nygren, Måttgränd 80, 906 24 UMEÅ, 
 tel 090-18 64 87, e-post: sigurd.nygren@ersboda.ac   

Mac/Reunion-faddrar 
Gunilla Hermander, Vattengatan 10, 824 42 HUDIKSVALL, 
 tel 0650-941 88, e-post: macnilla@telia.com   
Kerstin Farm, Krönvägen 33 B, 856 44 SUNDSVALL, 
 tel 060-67 91 11, e-post: kerstin.farm@telia.com   

PC/Holger-fadder 
Tony Jonsson, Klubbgränd 6, 871 50 HÄRNÖSAND, 
 tel 0611-51 13 33, e-post: tjg@swipnet.se 

 

 

DIS-MITT-Nytt planeras att utkomma med 4 nr per år och distribueras 
via vår hemsida till alla våra medlemmar samt till DIS med 
regionalföreningar samt släktforskarföreningar, arkiv och 
kommunbibliotek i XYZ-länen. 

Äldre nummer av DIS-MITT-NYTT (pappersformat) kan beställas för 
5 kr per nr. Sätt in beloppet på föreningens postgiro och ange vilket/vilka 
nummer som önskas av numren 1-2/93, 1-2/94, 1-2/95, 1-2/96, 1-2/97, 1-
2/98, 1-2/99, 1-2/00, 1-2/01, 1-2/02 resp nr 1/03. 
Synpunkter på och bidrag till medlemsbladet mottages tacksamt av re-
daktören,  

Manusstopp för nästa nr är 1 augusti år 2003 !!! 
 

Redaktör 
Anna Söderström, Björneborgsg 66, 854 62 SUNDSVALL,                                

tel 060-15 50 30, e-post: anna.a.soderstrom@telia.com   

Föreningsadresser: 
Föreningen DIS-MITT, Skolg 3A, 825 31 IGGESUND 
  Postgiro 620 19 15-3, Org.nr 889201-9814 

DIS-MITT’s hemsida, c/o Tomas Andersson, Kubikenborgsg 17B, 854 
63 SUNDSVALL, tel: 060-173805, e-post spindeln@telia.com 

 Hemsida: www.dis-mitt.y.se 
DIS-MITT-Nytt, c/o Anna Söderström (ovan) 
Föreningen DIS, Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING, Tel 013-14 90 

43, Telefax 013-14 90 91, Postgiro: 140 33-5, e-post: dis@dis.se   
Hemsida: www.dis.se   

 
 

Webmaster: 
Tomas Andersson, Kubikenborgsg 17B, 854 63 SUNDSVALL, tel: 

060-173805, e-post spindeln@telia.com 

Styrelseledamöter: 
Staffan Bodén, Ordförande, Stora Björn 63, 825 31 IGGESUND,                        

tel 0650-56 14 17, e-post: sboden@post.utfors.se   
Karl-Ingvar Ångström, Vice ordförande, Hemmansv 87, 871 53 

HÄRNÖSAND, 
 Tel 0677-20341, e-post: karl-ingvar.angstrom@telia.com 
Tommy Forsström, Sekreterare, red.grupp, Stenbergsväg 21, 824 91 

HUDIKSVALL, tel 0650-149 25, e-post: 
tommy.forsstrom@telia.com   

Jan Lilliesköld, Kassör, medlemsregistrator, Johannedalsvägen 150, 863 
36 SUNDSBRUK, tel 060-53 63 59, e-post: jan.lillieskold@telia.com 

Anna Söderström, Ledamot, Björneborgsg.66, 854 62 SUNDSVALL,                          
tel 060-15 50 30, e-post: anna.a.soderstrom@telia.com   

Tomas Andersson, Ledamit, Webmaster, red.grupp, Kubikenborgsg 
17B, 854 63 SUNDSVALL, tel: 060-173805, e-post 
spindeln @telia.com 

Sven Schylberg, Grytan 438, 834 98 BRUNFLO, 
 tel 063-207 01, e-post: slb312r@tninet.se   
 

Styrelsesuppleanter: 
Reine Björkman, Suppleant, Ångermanlandsgatan 10 G, 891 35 Ö-VIK,             

tel 0660-189 41 (även fax), e-post: reine41@webaid.se   
Lasse Frej, Suppleant, Lastbåtsvägen 23, 865 32 ALNÖ,                                      

tel 060-58 59 60, e-post: lasse.frej@telia.com 
Gertrud Söderin, Suppleant, Box 58, 827 22 LJUSDAL,                                       

tel 0651-155 87, e-post: so derin@zeta.telenordia.se   

Hedersledamöter: 
Bernth Lindfors, Forellvägen 12, 862 40 NJURUNDA,                                         

tel 060-315 24, e-post: bernth.lindfors@telia.com   
Robert Hammarstedt, Guldvägen 1, 862 40 NJURUNDA,                                    

tel 060-302 28, e-post: robert.hammarstedt@telia.com   
Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ,                                                

tel 060-55 83 39, e-post: ann.lin@telia.com    
Göran Karis, Kassör, medlemsregistrator, Granitvägen 6, 853 57 

SUNDSVALL, tel 060-61 86 88, e-post: karis@algonet.se   
Lennart  Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ,                                                

tel 060-55 83 39, e-post: lennart.b.lindqvist @telia.com   
 

DISBYT-ombud: 
Tomas Sahlin, Västra Långgatan 50, 852 37 SUNDSVALL,                                 

tel 060-15 84 11, e-post: tomas.sahlin@home.se   

Fadderansvarig: 
Arne Söderström, Kyrkbyn 198, 825 93 NJUTÅNGER,                                        

tel 0650-700 91, e-post: arnesm@algonet.se   

Teknikansvarig: 
Robert Hammarstedt, Guldvägen 1, 862 40 NJURUNDA,                                    

tel 060-302 28, e-post: robert.hammarstedt@telia.com   

Utbildningsansvarig: 
Bernth Lindfors, Forellvägen 12, 862 40 NJURUNDA,                                         

tel 060-315 24, e-post: bernth.lindfors@telia.com   

Revisorer: 
Göran Karis, Kassör, medlemsregistrator, Granitvägen 6, 853 57 

SUNDSVALL, tel 060-61 86 88, e-post: karis@algonet.se   
Kurt Pettersson, Bondevägen 25, 856 53 SUNDSVALL,                                      

tel 060-66 11 09, e-post: 060661109@telia.com   
Helén Mattsson, Suppleant, Maj 7347, 862 95 NJURUNDA,                                

tel 060-321 66. 

Valberedning: 
Robert Hammarstedt, Sammankallande, Guldvägen 1, 862 40 

NJURUNDA,       tel 060-302 28, e-post: 
robert.hammarstedt@telia.com   

Jan-Ove Jansson, Ledamot, Holmsundsallén 3, 804 29 GÄVLE,                          
tel 026-196557, 070-574 66 70 , e-post: 

 jan-ove.jansson2@telia.com 
Georg Lundqvist, Ledamot, Fagerlandsvägen 11, 893 31 BJÄSTA,                      

tel 0660-22 08 82, e-post: georg.lundqvist@home.se   
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DIS-MITT-ombud: 
Dellenbygdens SFF: Gösta Olsson, Sjömyra 2887, 820 60 DELSBO,                   

tel 0653-120 51, e-post: parmasen@swipnet.se 
Hembygds- och SF Nolaskogs: Lennart Näslund, Nordanås 134, 891 92 

Ö-VIK, tel 0660-37 21 09, e-post: lintagan@home.se   
Jämtlands läns SFF: Georg Hansson, Lillfjällvägen 4, 831 71 

ÖSTERSUND,     tel 063-852 12, e-post: 
g.hansa@mbox300.swipnet.se   

Midälva GF: Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ,                          
tel 060-55 83 39, e-post: ann.lin@telia.com   

Nordanstigs Bygd och Släktband: Lage Bergvik, Vändbrov. 8, 820 78 
HASSELA, tel 0652-400 00, 
lage.b.bergvik@nordanstig.mail.telia.com   

Sollefteå SFS: Jörgen Desén, Forsed 138, 873 91 BOLLSTABRUK,                    
tel 0612-243 30, e-post: jorgen@desen.nu   

Västra Häsinglands FF: Gertrud Söderin, Box 58, 827 22 LJUSDAL,                 
tel 0651-155 87, e-post: soderin@zeta.telenordia.se   

Ådalens SFF: Curt Sundqvist, Box 88, 870 32 ULLÅNGER,                                
tel 0613-130 00, e-post: curt@hkship.se   

 
Ordföranden har ordet 
 

Nytt år och ny styrelse.  
Det var nog först när vi samlades i den nya styrelsen efter 
årsmötet som vidden av förändringarna blev klar. Faktiskt 
avgick alla de ledamöter som haft alla tunga uppdrag: 
ordförande, sekreterare, kassör, webbmaster och redaktör. 
Det var inte utan att eftertanken drabbade oss och 
funderingar dök upp om hur vi nya skulle kunna klara av 
alla dessa uppdrag Att revisor Jan Lilliesköld och kassör 
Göran Karis bytte uppdrag med varandra borgar dock för 
att ekonomin kommer att skötas minst lika bra som 
tidigare. 
Hur mycket ni avgångna ledamöter betytt är helt klart för 
oss som ska fortsätta jobbet. Ett stort TACK till er från oss 
alla i DIS-MITT. Jag vet också att ni fortsätter att stödja 
verksamheten och oss, men på lite andra sätt än tidigare. 
Det stödet är viktigt och känns tryggt. 
Med en så stor förändring i styrelsen kommer naturligtvis 
en hel del att bli annorlunda. Inte nödvändigtvis för att det 
är bättre, men för att gruppen är en helt annan. Ni alla 
medlemmar kan genom att vara aktiva gentemot oss hjälpa 
till att göra vår verksamhet än mera levande, aktiv och 
spännande.  
Två viktiga kontaktpunkter är vår tidning 'DIS-MITT Nytt' 
och vår hemsida på Internet. Vår nye webbmaster Tomas 
Andersson och Anna Söderström, som är ny redaktör tar 
gärna emot material för publicering. Vi avser att ge ut 
tidningen mera än nuvarande två gånger per år och att den 
ska kunna hämtas på hemsidan. Detta för att snabba upp 
kommunikationen och minska porto- och tryckkostnader. 
Dessutom kan den skrivas ut i färg för den som har egen 
färgskrivare. På hemsidan skall all aktuell information 
finnas direkt och även tidningen i pdf-format. 
DIS-MITT söker sedan en tid en lokal för föreningen i 
Sundsvallstrakten gärna tillsammans med en eller flera 
andra ideella föreningar. Ett naturligt alternativ är förstås 
att samarbeta med MGF, som f.n. logerar i 
Kulturmagasinet. Båda föreningarna anser att det är viktigt 
att man kan använda en föreningslokal även på kvällstid 
ibland och under vissa helger. Dessutom måste lokalen 
vara tämligen billig. Kraven är inte lätta att tillgodose. 
Hjälp oss att leta och läs gärna även vad Annika skrev i 
förra numret av tidningen. 

DIS-MITT omfattar ju X-, Y- och Z-län. Från 
Örnsköldsvik (Y) i norr till Gävle (X) i söder och från 
Ljusdal (X) och numera glädjande nog även från Brunflo 
(Z) i väster återfinns funktionärer i styrelsen liksom från 
både Sundsvall (Y) och Hudiksvall (X). Avstånden innebär 
problem för styrelsen; att kunna träffas utan att hela natten 
går åt till restid. Övernattning för den som för tillfället har 
längsta resvägen är ett alternativ som hittills inte 
diskuterats. 
Adressen till föreningen är ändrad till föreningslokalen för 
Hudiksvallsbygdens släktforskare i Iggesund, som DIS-
MITT ger bidrag till. Både nye sekreteraren Tommy 
Forsström och nye ordföranden hör hemma i de trakterna. 
Vi i styrelsen skall göra vårt allra bästa för föreningen och 
medlemmarna och hoppas på många och goda kontakter 
året som kommer. Närmast tillönskas alla en riktigt skön 
vår och en avkopplande sommar. 
Håll ögonen på hemsidan! 

Staffan 
 
  
 
Medlemskap 

Medlemskap i föreningen DIS-MITT kräver med-
lemskap i Föreningen DIS. Medlemsavgiften för DIS 
är 100 kr och för DIS-MITT 60 kr. 

OBS att bägge avgifterna inbetalas på Föreningen 
DIS' postgiro 14033-5. Ange namn, adress, post-
adress, tel.nr och ev e-post-adress samt vilken/vilka 
föreningar som avgiften avser. 

Anmälan kan även ske på Föreningen DIS’ hemsi-
da: http://www.dis.se 
 
 

 
INTRESSEUNDERSÖKNING OM BEGAGNADE 
DATORER 
 
DIS-Mitt håller på och undersöker om vi 
kan förmedla datorer till våra 
medlemmar. De som nu är aktuella är 
cirka fem år gamla, främst stationära 
datorer. Priset är inte klart än men vi 
gissar att det kan bli under 1000-
lappen och förmedlas "i befintligt 
skick". Om Du är intresserad av att 
köpa en sådan dator ber vi Dig att 
anmäla intresse - utan förbindelse - 
till karl-ingvar.angstrom@telia.com." 
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Hänt sen sist 
Lördag 22 februari var det årsmöte i sundsvall. 
Lördag 17 maj VÅRUTFLYKT 
MGFs vårutflykt gick i år till Liden 
Det började med fika, därefter berättade Rolf Lindblom 
om sin forskning Flygge och Annika Lindqvist visade sin 
databas  över Liden-Indal-Holm. Det blev även ett besök 
till Släktforskningscentret i Lidenhuset. Guidad visning av 
Lidens gamla kyrka pch sedan en guidad visning av Åsens 
såg. Samtliga Dis -mitt medlemmar var inbjudna. 
Tisdag 20 maj, studiedag om lokalhistorisk forskning. 
Nya medlemmar 
(sedan föregående nr) 
Alexandersson Per-Allan DVÄRSÄTT 
Brolin Åke GÄVLE 
Danielsson Eva ÖSTERSUND 
Estassy Gunni TALLÅSEN 
Forselius Thord JÄRFÄLLA 
Fredin Dan ARBRÅ 
Grahn Birgitta HÄRNÖSAND 
Hammarstedt Mats SUNDSVALL 
Hedberg Lars-Gunnar SANDVIKEN 
Hopstadius Ulrica FRÖSÖN 
Hägglund Sven-Olof BYGDEÅ 
Jansson Marie ÖSTERSUND 
Jansson Monica HUDIKSVALL 
Magnusson Bengt FRÖSÖN 
Nessler Jan B MALMÖ 
Nordqvist Ingalill MORA 
Olsén Harry HÄRNÖSAND 
Sandberg Anita SUNDSVALL 
Sidén Marie-Louise STÖDE 
Stangmark Sven VALBO 
Wahlberg Tord ODENSBACKEN 
Vesterlund Miriam BROMMA 
Ytterström Karin KOVLAND 
Åkerman Iréne HANINGE 
Åslund Gösta SUNDSVALL 
Öberg Thomas OBBOLA 
Öberg Ingrid SKOGÅS 
Öhrner Erik SVÄRDSJÖ 
Östberg Mats SANDVIKEN 
 
Ny adress: 
 

Ockelbo Släktforskarförening 
c/o Wij Säteri i Ockelbo AB 
Herrgårdsvägen 2 
816 26 Ockelbo 

Bilder från Årsmötet: 

 
Tre nya hedersmedlemmar. Annika och Lennart 
Lindqvist och Göran Karis. 

 
Tack Britt-Mari Wiberg för din tid i styrelsen. 

 
Tack Anders Hast för att Dis-Mitt får tillgång till de 
fina lokalerna på Mitthögskolan.
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GIS - Geografiskt Informations System 
– vad är det? 
 
GIS är ett system där man kopplar ihop geografisk 
lägesbunden data, statistik av något slag,  med kartan. 
80 % av all data är på något sätt lägesbunden. I vårt 
land har vi  personnummer, postnummer, 
folkbokföringsnummer m.m. är det relativt enkelt att 
göra analyser direkt knutna till en karta. För att gör 
det behöver man en databas och ett dataprogram för 
GIS, t.ex. MapInfo eller ArkInfo. Det är relativt dyra 
programvaror och det krävs en del kunskap för att 
använda dem. 
 
Användningsområdena är många, både för den 
offentliga och privata sektorn. Ett 
användningsområde är att göra analyser som sedan 
kan användas som beslutsunderlag i planeringen. 
Frågeställningar som kan göras är t.ex. 
 
v hur många barn finns inom en skolas 

upptagningsområde som är fem år och alltså 
nästa år skall börja skolan. Utifrån detta 
kanske man kan justera upptagningsområdet 
och få en jämnare fördelning av barnen. 
 

v hur många personer bor inom ett område och 
är i köpstark ålder. Kan användas av ett 
företag som funderar på att etablera sig i ett 
område. 
 

v skolskjuts- och färdtjänstplanerare kan 
snabbt se var de flesta som är i behov av 
dessa tjänster bor. 

 
DIS-Mitt har länge velat hyra en lokal för 
medlemmarna i Sundsvallstrakten. I Örnsköldsvik 
och i Iggesund har det redan löst sig. För att se hur 
våra medlemmar är fördelade geografiskt gjorde jag 
en analys inför årsmötet. Jag använde vår 
medlemsmatrikel som är gjord i excel och har en 
kolumn med postnummer. Den kan då samköras, 
geokodas, mot en databas där Sveriges 
postnummerområden är ytbildade. Resultatet blir en 
punkt per medlem inom ett visst postnummerområde. 
För att sedan göra bilden mer lättläst görs en 
interpolering där olika färg kan sättas beroende på 
hur många medlemmar som finns inom ett område. I 
det här fallet har jag satt en vit färg där 1 medlem 
finns och en röd färg där det är 10 eller fler, se bild. 
 
Britt-Mari Wiberg 
 
 
 

DIS-MITTmedlemmarnas utbredning. 

 

 
 

 
Manusstopp: 
1 augusti 2003. 
Nästa nummer: 
Information om Disbyt 
Om scanners 
mm. 
 
 

 
Avliden medlem: DISGEN-fadder Ove Westin, Stöde. 
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 Teknikrutan 
 
Backup på CD-skiva 
 
CD är ett bra media. Det rymmer mycket och är mer 
pålitligt än gamla disketter. Nya format kommer och nu 
finns förutom CD även DVD-brännare att köpa och en 
DVD-skiva rymmer ungefär 7-8 st CD-skivor, dvs mellan 
4 och 5 Gb. 
 
Dessa media använder speciella programvaror för att 
”kopiera” in filerna som inte är Windows 
standardprogram. Därför blir filer som ligger på CD/DVD 
låsta eller skrivskyddade för att inte lura användaren att 
spara filer på CD från Utforskaren eller andra program. 
 
Ett enke lt sätt att göra en hel ”backup” på Disgens datafiler 
är att bränna hela Dg8Data-katalogen på CD. Där får det 
plats 640 Mb data, dvs de flesta användares behov 
inklusive bilderna i DgPic. MEN, allt är inte hur enkelt 
som helst…. Som jag nämnde tidigare blir filer 
skrivskyddade som bränns till en CD. Om du nu kopierar 
tillbaka filerna till hårddisken, kommer dessa att vara låsta. 
Disgen slutar att fungera som det skall . Disgen uppdaterar 
sin databas så fort man trycker ok någonstans och försöker 
använda vissa temporära filer vid t ex sökningar i 
databasen. Är dessa filer skrivskyddade blir det ofelbart 
error, exception error eller något liknande.  
Hur gör man då? Jo, använd Utforskaren, markera 
Dg8Data-katalogen, högerklicka på denna och välj 
”Egenskaper” i fönstret som startats. Nere till vänster i 
egenskapsrutan finns en ruta ”Skrivskyddad” som INTE 
skall innehålla någon bock. Finns där en bock, ta bort den 
genom att klicka på den. Välj sedan ok. Du får nu kanske 
frågan om detta skall göras för alla underliggande 
kataloger och filer. Välj detta. Kontrollera sedan att alla 
kataloger och filer under Dg8Data inte är skrivskyddade. 
Efter detta fungerar DG som det skall!  
Enkelt om man vet om det. Tänker man inte på detta, kan 
man installera om DG många gånger, t o m installera om 
Windows, fundera på om det är fel på datorn, kontakta 
diverse dataexperter som inte lyckas, eller kanske det är fel 
på CD-n där backupfilerna ligger. Framför allt börjar man 
att tvivla på sig själv. ”Är allt mitt material borta”?  Nej 
då. Allt finns kvar! Tag bort skrivskyddet sedan du 
kopierat in ditt data till hårddisken! 
// Robban  
Robert Hammarstedt 
 
CD-EMIGRANTEN 
 
CD-EMIGRANTEN innehåller ett antal historiska 
databaser med uppgifter om svenskar som genom tiderna 
har emigrerat. 
Den stora vågen av emigranter reste till Nordamerika 
under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet, 
men i  databaserna finns även uppgifter om emigranter till 
andra länder och under andra tids-perioder. 
Databaserna kan både användas för att söka sina 

emigrerade släktingar och för bredare forsknings-uppgifter 
inom emigrationens område. 
 
Inom programmet finns möjlighet att söka i 
följande databaser: 
 
Emihamn 
Databasen omfattar cirka 1,4 miljoner emigranter till 
Nordamerika, som utvandrat över följande hamnar: 
Göteborg 1869-1951 (1.135.888 poster) 
Malmö 1874-1928 (159.903 poster) 
Stockholm 1869-1940 (34.887 poster) 
Norrköping 1859-1922 (8.545 poster) 
Kalmar 1881-1893 (3.338 poster) 
Helsingborg 1929-1950 (413 poster) 
Köpenhamn 1868-1898 (56.127 poster) 
Hamburg 1850-1891 (21.708 poster) 
Emibas Göteborg 
Databasen omfattar drygt 52.000 emigranter, vilka 
vid utvandringen var skrivna i dåvarande Göteborg. 
Databasen inrymmer följande församlingar från 
äldsta tid kyrkoböcker finns och till 1950: 
Göteborgs Annedal 1908-1950 
Göteborgs Domkyrko 1795-1950 
Göteborgs Gamlestad 1883-1950 
Göteborgs Garnison 1786-1926 
Göteborgs Haga 1883-1950 
Göteborgs Hospital 1804-1883 
Göteborgs Johanneberg 1929-1950 
Göteborgs Karl Johan 1827-1950 
Göteborgs Kristine 1783-1950 
Göteborgs Marieberg 1820-1824 
Göteborgs Masthugg 1908-1950 
Göteborgs Oscar Fredrik 1883-1950 (med Göteborgs 
Masthugg -1908) 
Göteborgs Vasa 1908-1950 
Lundby 1830-1930 
Nya Varvet 1827-1926 
Örgryte 1833-1950 
Emisjö 
Databasen omfattar cirka 17.000 sjömän tillhörande 
sjömanshusen i Göteborg, Strömstad, Lysekil, 
Uddevalla och Marstrand, vilka i 
avmönstringsliggaren antecknats som rymda, 
avmönstrade eller döda utanför Europa 1812-1930. 
Emipass 
Databasen omfattar drygt 16.000 poster och 
tidsperioden 1783-1860. 
Uppgifterna har hämtats från utdrag ur passjournaler: 
Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik 1851-
1860 
Emisal 
Databasen omfattar drygt 242.000 resande med 
Svenska Amerikalinjen 1915-1950. 
Uppgifterna har hämtats ur Svenska Amerikalinjens 
passagerarlistor för klass 1, cabin och turist.  
Emiwasa  
Databasen omfattar drygt 43.000 personer som är 
eller har varit medlemmar i Wasa-Orden of America 
från 1808 och framåt. 
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SAKA 
Databasen omfattar beståndsuppgifter för de cirka 
2.000 svensk-amerikanska kyrkoarkiv från 
tidsperioden 1842-1967, som mikrofilmats av 
Svenska Emigrantinstitutet i Växjö. 
Fartyg 
Databasen omfattar uppgifter om Wilsonlinjens ordinarie 
och extra emigrantångare med trafik mellan Göteborg och 
England åren 1850-1914. Kombinerat med tidtabellen 
finns bilder på vissa av fartygen.  
 
Skivan innehåller en otrolig databas. Den är inte så enkel 
att förstå sig på, men det finns gott om hjälpfiler och 
information att ta till sig. Vet inte riktigt vad jag förväntat 
mig av skivan så jag känner mig ganska förvånad när jag 
upptäcker att en timme har försvunnit när jag suttit och läst 
om skivan och om svunna tiders emigranter. Sökte 
förgäves mina egna släktingar som skulle ha rest under 
denna period, men de måste ha rest från annan plats. 
Jag tycker den är välgjort och ger skivan 4 dis -mitt loggor 
av 5 möjliga. Den är absolut sevärd även om man inte 
förväntar sig att finna några släktingar på den. 
 

 
 

Papperstidning eller Nättidning? 
Som ni märker så blev det en nättidning. På 

årsmötet togs frågan upp och man enades att 
styrelsen kunde besluta denna fråga själv. Endast 1 e-
brev har inkommit som varit negativ mot denna 
förnyelse. Detta gör att vi nu kan frigöra en del av 
budgeten för lokaler. 

Ingen hade hört av sig till styrelsen med intresse av 
att vara redaktör och därför utsåg styrelsen Anna 
Söderström att tillsvidare skötta denna uppgift. 

Vi har även beslutat att tidningen skall ges ut med 4 
nummer per år istället för som tidigare 2 nr per år. Vi 
hoppas att detta ska ge snabbare information och att 
du som medlem skall uppskatta detta. 

 
Styrelsen 
 

 
 
Djingis Kahn och hans gener. 
 
Mongolväldet under Djingis Kahn på 1200-talet var 
ett av historiens största riken. Men mongolerna 
lämnade dessutom ett kraftigt genetiskt avtryck efter 
sig, enligt en ny studie. Cirka en halv procent av alla 
män på jorden, 16 miljoner människor, är sannolikt 
ättlingar till Djingis Kahn och hans ätt! 
Uppgiften kan verka absurd eller bara fantastisk, men 
det rör sig inte on något skämt. Studien, som utförts 
av ett internationellt forskarlag under ledning av den 

fittiske genetikern Chris Tyler-Smith vid University 
of Oxford, är mycket omfattande och publicerat på 
nätet av den vetenskapliga tidskriften American 
Journal of Human 
Genetics. 
Samlat blodprover 
Forskarna har samlat in blodprover från 
befolkningsgrupper inom hela det forna 
mongolväldets gränser, från Kaspiska havet till östra 
Kina. 
DNA från den manliga Y-kromosomen har sedan 
analyserats och det var då man upptäckte arvet efter 
Djingis Kahn –en distinkt genetisk signatur som 
kunde spåras hos cirka åtta procent av alla män i 
studien och som visar att de alla tillhör samma 
blodslinje. 
Ursprung i Mongoliet 
Enligt analysen har linjen sitt ursprung i Mongoliet 
för cirka 1000 år sedan. Omräknat innebär det att 
cirka 16 miljoner män, eller en halv procent av alla 
män på jorden, har sina rötter i Mongoliet 
(kvinnornas släktskap är okänd eftersom de saknar Y-
kromosom). 
Väldiga harem 
Träffande nog kunde blodslinjen, med ett enda 
undantag, inte alls återfinnas hos några människor 
utanför det forna mongolväldet. Undantaget är 
Hazarerna, en folkgrupp i nuvarande Afghanistan. De 
tros å andra sidan vara ättlingar till mongoliska 
soldater. 
Att just Djingis Kahn och hans ätt är grundaren av 
linjen är i och för sig inte helt belagt, men bara män 
med en extrem makt kunde ha lyckats sprida sina 
gener på detta sätt. Det handlar om att monopolisera 
hundratals eller tusentals kvinnor för egen del och 
sannolikt hade Djingis och hans efterkommande 
söner väldiga harem. 
Världsrekord? 
-det är häpnadsväckande, den mänskliga 
motsvarigheten till sjöelefanterna där en handfull 
hannar står för nästan alla parningar, säger 
evolutionsbiologen, Robin Dunbar till New York 
Times. 
Staffan Ulfstrand, professor emeritus vid Uppsala 
universitet, håller inte för otroligt att det kan röra sig 
om ett världsrekord i reproduktiv framgång, men 
betonar samtidigt att fenomenet inte är ovanligt i 
historien. 
Spred sina gener 
- Manliga härskare och despoter har ofta varit 
extrema på att sprida sina gener, genom tvång eller 
bara genom att utnyttja sin ställning, säger han. 
 
(ST 2003-02-18) 
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Lite tips och råd om digitalkameror. 
 
Alla funderar vi på att skaffa digitalkamera i dagens 
läge, men vad ska man tänka på och vad ska man 
köpa? 
Jag ska försöka ge lite tips och råd och lämna lite 
information om några olika produkter. 
  
Börja med att fundera på hur kameran skall 
användas. Ska den bara vara för databruk, dvs. 
endast för dokumentation och e-post. 
Då klarar man sig med en kamera på 2 Megapixels. 
 
Då är Olympus C-220 zoom en bra kamera 
Den har 3X zoom, 35-105mm och ett 8Mb 
minneskort följer med. 
Med denna kan man göra utskrifter upp till 10X15, 
men den är mest avsedd till dokumentation, e-post 
och hemsidor. 
Pris på denna kamera är 3,190 kr ink moms. 
 
Vill man kanske använda kameran som mer 
traditionell vardagskamera för att kunna göra 
utskrifter upp till 20X30, ja då ska man välja en 
kamera på 3 megapixels och uppåt. 
 
En bra kamera på 3 meg är bland annat. 
Pentax Optio 330 RS. En kamera som har 3X zoom, 
35-105mm och ett inbyggt minne på 11 Meg. 
Med denna kamera kan man även filma en liten rörlig 
sekvens, beroende på lagringsplats. 
Priset på denna är 5,490 kr ink moms. 
Denna modell är väldigt liten, dvs. fickmodell. 
 
Vill man ha en lite större kamera att hålla i är 
Olympus C-300 zoom ett alternativ.  
Den har en zoom på 35-90 mm men en väldigt 
ljusstark optik. Det följer med ett 16 Mb minneskort 
och priset ligger på 3,990 kr ink moms. 
 
Canon Ixus 400 är en annan mycket liten kamera på 
3 Meg. Fickmodell. Även den har 3X zoom men här 
har man också mikrofon för att lägga in röstfiler till 
bilderna. Jättebra om man ska dokumentera bild och 
information. 
Där följer det med ett 16 mb minneskort och priset 
ligger på 6,490 kr. 
 
 
Dom här fyra alternativen är alla helt automatisk. Det 
man kan påverka är blixten, självutlösaren och 
upplösningen. Vill man kunna påverka inställningen 
av tid och bländare finns det alternativ till 
det också. Då kommer man upp i 4-5 megapixels och 
även där är Olympus ett starkt märke. 
 
Olympus C-4000 zoom har alla manuella 
inställningsmöjligheter utom skärpan som ställs 
automatiskt. Kameran har 3X zoom, det följer med ett 
16 Mb minneskort och priset är 6,490 kr. 

Olympus C-50 är en mycket mindre kamera än C-
4000 men den har 5 meg i upplösning. Alla 
inställningsmöjligheter är densamma. 
Det följer med ett 32 Mb minneskort och priset är 
6,990 kr. 
 
Alla kameror med teknisk information finns att läsa 
om på deras hemsidor. 
 
www.olympus-sverige.com 
www.pentax.se 
www.canon.se 
 
Ett litet råd om man känner sig osäker är att titta på 
kameratester. 
Då framför allt Råd & Röns tester, men också 
Fototidningar och Data-tidningars tester. 
 
Sedan så finns det tre mycket kunniga personer på 
Fototjänst AB i Sundsvall som kan hjälpa till, både 
med kameraval men framför allt med supporten 
efter kameraköpet. 
 
Jeanette Nordqvist 
 
Fototjänst AB 
Torggatan 16 
852 32  SUNDSVALL 
060-61 60 11 

 

 
Släktforskning populärare än sex 

 
(2002-01-12 10:00) Enligt söktjänsten Altavista så är det 
mest använda sökordet inte längre sex utan istället det 
mindre upphetsande ordet släktforskning. 
Få trodde väl någonsin att släktforskning och 
folkbokföring skulle bli populärare än sex på Internet. I 
förra veckan så var Storbritanniens hemsida med 
information om folkbokföring tvungen att stängas ned på 
grund av för många besökare. 
 
Enligt söktjänsten Google så var det mest sökta ordet 
under 2001 profeten ”Nostradamus”. Dessutom så var 
ordet antrax (mjältbrand) mer populärt än exempelvis 
Windows XP. 
(idg.se) 
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Arnäs 1668-1750 
Elfvingska avskrifter 
Edith Westman Bydom Örnsköldsvik  
CD-skivan skapad 2000-07-01 
Elfvingska samlingen dop, vigsel och dödböcker för åren 
1668-1750 
avskrivna och bearbetade av Edith Westman 1997-1998 
Avskrifterna är gjorda av Lars August Elfving f 1881 på 
Hornön i Arnäs socken. död 1930 i Örnsköldsvik. 
Lars August Elfving var under sin verksamma tid prokurist 
(bokhållare) på Elfvings skofabrik i Örnsköldsvik. Han 
efterlämnade en gedigen forskning, som Hembygds- och 
släktforskare Nolaskogs har fått av en sonhustru till 
honom.. I denna samling ingår denna avskrift.  
Uppgifterna har vid tveksamhet kontrollerats i 
originalkällor och även jämförts med Erik A Nylanders 
kompletteringar av Arnäs kyrkoböcker från 1706-1750. 
Databasen kan ses som ett komplement till "Släkter och 
gårdar i Arnäs" av Teo och Per Sundin. 
 
 

Trehörningsjö 1865-1930 
Georg Lundqvist  
Databasen skapad den 1/8-2000 
 
Historik 
Trehörningsjö hörde till Arnäs socken under 1700-talet 
och början av 1800-talet.Kyrkvägen var då för byborna 
inom Trehörningsjö en sträcka på uppåt 6 -7 mil genom 
väglöst land. 
När järnbruket anlagts i Gideå 1805 blev frågan om egen 
kyrka i Gideå aktuell. Gideå och Trehörningsjö utbröts 
som eget kapellag under Arnäs med egen kyrkbokföring 
från 1807. 
Ett kapell med begravningsplats fick anläggas i 
Trehörningsjö enligt beslut 19 juni 1833. Kapellet togs i 
bruk 1837. 
Kapellförsamlingen bildade 1872 egen församling. Från 
1864 fanns det en egen kapellpredikant och 
kyrkbokföringen började 1865. 
Trehörningsjö kyrka blev färdig 1882. 
 
Skivan har ett omfattande register som kanske inte alltid är 
så lätt att söka i på grund ut av det stora materialet. Jag 
tycker att denna skiva ger en bra start för nybörjare som 
vill ta lite hjälp och även för dem som inte själv vill forska 
utan nöjer sig med denna enklare presentation på sina anor. 
Skivan ger ett stort ägande värde om man har anor i 
området men inte annars. 
Jag ger den 3 DIS-MITT loggor av 5 möjliga 
 

 

 
 
Landsarkivet i Härnösand 
Sep-maj: tis kl 8.30-21, övr vard kl 8.30-16. 
Juni-aug: Vard 8.30-15. 
Folkbokf. forskarsal: Vard 9.15-11.30, 12-30-14.30. 
Tel vxl 0611-34 76 00, fax 0611-34 76 50. 
Forskarservice tel 0611-34 76 02, fax 0611-34 76 60. 
E-post: landsarkivet@landsarkivet-harnosand.ra.se 
Hemsida: www.ra.se/hla  
 

 
 
Landsarkivet i Östersund 
Sep-maj: tis kl 9-20.30, övr vard kl 9-16 
Folkbokf.avd: Vard 13-16. 
Juni-aug: Vard 10-15. 
Folkbokf.avd: Vard 13-15. 
Tel vxl 063-10 84 85, fax 063-12 18 24. Tel folkbokf. 
avd 063-12 01 33, fax 063-13 13 09. 
E-post: landsarkivet@landsarkivet-ostersund.ra.se 
Hemsida: www.ra.se/ola  
 

 
 
Medelpadsarkiv 
Sep-apr: tis kl 10-19, övr vard kl 10-17. 
Stud.celler: Mån-tor 10-19, fre 10-18, lör-sön 11-16. 
Maj-aug: tis kl 10-18, övr vard kl 10-16. 
Stud.celler: Mån-tor 10-19, fre 10-18, lör-sön 11-16. 
Extraöppet kl 11-15 följande lörd: 25/1, 15/3 18/10, 
8/11 och 22/11. 
Tel forskarexp. 060-19 18 75, fax 060-17 04 01. 
E-post: medelpadsarkiv@sundsvall.se  
Hemsida: www.sundsvall.se/medelpadsarkiv   
 

 
 
SVAR-huset 

Onsdagar kl 08-20, övriga vardagar kl 08-16. 
Tel vxl 0623-725 00. Fax 0623-726 05. 
E-post: forskarcentrum@svar.ra.se  
Hemsida: www.svar.ra.se  
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En medlem presenterar sig 
 
Tomas Andersson 
 
Jag är född 1973 i Njurunda 
församling, utanför 
Sundsvall. Min pappa var då 
i färd med att bygga ett hus i 
Indal så i augusti 1974 gick 
flyttlasset för mig, min fem 
år äldre bror och mina 
föräldrar. Mina föräldrar 
träffades när de jobbade på 
SMC i Sundsvall och en 
kväll tog pappa sig mod och 
frågade mamma om hon 
skulle till dansen i Skönsberg på kvällen. Mamma svarade 
”får se…” men hon var 16 år och redan förälskad…;-) 
 
Pappa föddes 1942 i Ljustorp, yngst i en syskonskara av 
tio. Mina farföräldrar skildes något senare och de flesta 
barnen blev placerade i fosterhem. Pappa hamnade i 
Köping i Västmanland när han var sju år. Där var han tills 
han var 15. Under hela tiden var han fast besluten att flytta 
upp till Sundsvallsområdet.  
 
Den större delen av släkten på min pappas sida kommer 
från Medelpad och framför allt Ljustorp. På farfars sida 
härstammar jag från Bredsjö-Ante, trollfinnen som bosatte 
sig i Bredsjön i början av 1600-talet. 
 
Mamma föddes 1947 i Sundsvall och växte upp på en gård 
vid Björnbärsstigen som låg mittemot nuvarande Kubal 
(Gränges). Tyvärr är hela det området rivet idag.  
 
På mammas sida kommer de mestadels från några 
församlingar i Värmland, speciellt Gräsmark, Ransäter och 
Sunne. Den del jag mest har fördjupat mig i är dock min 
mormors morfar, Peter Miliander, som var född 1846 i 
Kävlinge, Skåne men bosatte sig på Klampenborg utanför 
Sundsvall 1876 där han jobbade som smed och gifte sig 
med Anna Augusta Löfqvist från Umeå. Det jag fastnade 
mest för var givetvis det ovanliga namnet men också för 
Peters levnadsöde. Han tog nämligen självmord den 24 
september 1899. Händelsen omskrevs i Sundsvallsposten 
den 26 september: ” Ett egendomligt själfmord begicks i 
söndags på Klampenborg, då smeden P. Miliander afhände  
sig lifvet genom dränkning. Han hade vid 10-tiden på 
morgonen gått ned till badhuset, afklädt  
sig rock och skor och lagt sig framstupa på trappan med 
hufvudet under vattnet. Så fanns  
han död. 
Anledningen till  själfmordet var dryckenskap, för hvilket 
han i ett efterlämnadt bref varnar sina  
barn. M. var 50 år gammal och dref en tid egen verkstad 
här i staden.” 
 
Detta fick jag fram för ca 10 år sedan men mitt intresse för 
släktforskning dalade lite då jag behövde börja beställa 
mikrokort från andra församlingar än de i Medelpad.  

 
Under hösten 2002 fick jag upp intresset igen och gick då 
med i DIS, eftersom jag hade testat DISGEN.  
 
Just nu ligger forskningen temporärt nere eftersom jag har 
fullt upp efter att ha blivit villaägare. 
 
Den 24 augusti 2002 gifte jag mig med Janna Brunskill, 
född i Darlington, Wisconsin, USA som jag träffat via 
Internet. Hennes mamma har gjort en hel del 
släktforskning i USA och där har jag möjlighet att hitta 
mina förlorade emigranter. Jag letar speciellt efter min 
mormors kusin, Frans Vilhelm Miliander, född den 15 
mars 1905 på Klampenborg. Han utvandrade med sin 
mormor efter att modern dog i barnsäng och pappan blev 
alkoholist. De utvandrade via Trondheim till Portland, 
Oregon men jag har tappat dem där.  
 
Just emigrantforskning är jag speciellt intresserad av. I 
september 2001 hade jag möjligheten att besöka den årliga 
paraden i Bishop Hill, Illinois. Bishop Hill är väl kanske 
den mest kända svenska kolonin i Amerika, grundad av 
Erik Jansson från Biskopskulla i Uppland. Jag träffade 
många svenskättlingar där och jag åker gärna dit igen. 
 
Vid årsmötet för DIS-Mitt 2003 valdes jag in i styrelsen 
för två år. Mitt uppdrag i styrelsen är att ta hand om 
föreningens hemsida, http://www.dis -mitt.y.se, men efter 
lite problem under våren så hoppas jag att den kan vara 
helt färdig i början av sommaren. 
 
Tomas Andersson 

 

 

 

Pressinformation från Genline  
2003-04-10 
 
Klippkort underlättar för släktforskning på 
Internet.  
 
När Genline nu introducerar klippkort innebär det 
stora fördelar för alla dem som släktforskar på deltid. 
Tidigare har man endast kunnat köpa månads-, 
halvårs- eller helårsabonnemang. Men den stora 
efterfrågan på alternativa abonnemangsformer har 
medfört att Genline nu introducerar denna nya tjänst.  
Med klippkortet kan man forska i alla datorer som 
har en Internetuppkoppling. 

http://www.genline.se/press/Pressinformatio
n_2003-04-10.php
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E-post 

För övrigt när det gäller e-post-adresser till DIS-
medlemmar hänvisas till DIS’ hemsida. Glöm 
därför inte att meddela såväl DIS som DIS-MITT 
när du ändrar adress, telefon eller e-post. 
 
Länktips  
 
HELSINGBORGS DAGBLAD 
http://www2.hd.se/familj/slaktforskning/index 
 
Centrala Soldatregistret 
http://www.liu.se/tema/databaser/search.php?id=49 
 

Se även adresserna i notiserna i detta nummer. 

Du medlem, som har egen hemsida eller e-post-
adress, meddela din(a) adress(er) eller adressänd-
ringar till Redaktören Anna Söderström, 
anna.a.soderstrom@telia.com, så kommer du med i 
nästa nummer av DIS-MITT-Nytt. 
För DIS-MITT’s hemsida gäller att din hemsidesadress 
anmäls till Webmaster Tomas Andersson 
spindeln@telia.com . För e-post-adresser hänvisas till 
Föreningen DIS’ hemsida. 

OBS! För att få med e-post-adress eller länk (till 
din hemsida) på Föreningen DIS’ hemsida krävs att 
du själv anmäler din hemsida resp e-post-adress t ex 
via deras hemsida, www.dis.se . 

Motsvarande gäller även Släktforskarförbundets 
hemsida "Rötter", www.genealogi,se . Är du med på 
de tre nämnda hemsidorna, kan du räkna med att bli 
sedd. 
 
Namn åt de döda 

Flitiga forskare runt om i landet jobbar oförtrutet 
vidare med projektet ”Namn åt de döda”, som vi be-
rättade om på sid 14 i DIS-MITT-Nytt nr 3/01. Se 
RÖTTER www.genealogi.se  Läget i XYZ är 2003-
04-28 följande: 

X län 
Av 62 församlingar är 19 församlingar klara, 47 a-

dopterade och 15 Lediga. 
Y län 

Av 69 församlingar är 5 församlingar klara, 44 ad-
opterade och 25 Lediga. 

Z län 
Av 66 församlingar är 14 församlingar klara, 32 

adopterade och 34 Lediga. 

(Källa: Rötter) 
 

 
Till salu: 
DIS-pin med DIS’ logotype .....................................25 kr/st 

Jubileumsskrift. Föreningens verksamhet i sammandrag. 
10 år 1992-2002 ...........................................................20 kr/st 
I skriften ges som sig bör en tillbakablick med rubrikerna: 
• Förhistoria 
• Några milstolpar 
• Föreningens verksamhet under 10 år 
• Medlemsbladet 
• Funktionärer genom åren 
• Medlemsavgiften 
• Medlemsutvecklingen 
• Framtiden. 

Demo CD .....................................................................20 kr/st 
Innehåller bl.a. demoversioner av programmen Disgen 7, 
Disgen 8 och Reunion 7. 

DIS-MITT-Nytt äldre nr (har utkommit med 2 nr per år 
fr.o.m. 1993-2003 (nr 1) ............................................... 5 kr/st 

Säljs av kassören, Jan Lilliesköld, vid våra träffar eller 
efter överenskommelse per tel 060-53 63 59 eller genom 
inbetalning in aktuellt belopp till föreningens postgiro 
6201915-3 (med angivande av vad som beställs). OBS: 
Vid postförsändelse tillkommer föreningsporto. 
 
 
Kommande program 
Under hösten kommer ett antal kurser att 
genomföras. Mer information i nästa nummer med 
datum. Har du önskemål kontakta 
utbildningsansvarig Bernth Lindfors, tel 060-315 24 

23-24 augusti, Svartviksdagarna. 

23-24 augusti, Släktforskardagar i Ronneby 

29 september, Studiedag i Ålsta med temat kartor 

20 april 2004, Studiedag i Ramsele med temat 
släktforskning. 

På vår hemsida www.dis-mitt.y.se har du ständigt 
aktuell information om föreningens program. 

 
3 Studiedagar med olika tema: 
Första har redan varit men det finns två 
intressanta studiedagar kvar. Den närmaste den 
29 september. Konferensavgiften är 250 kronor 
med fika och lunch inräknat. Tiden är 9.00-
15.00. 
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Föreningslokal 
Föreningen forsätter sitt arbete för att finna en 

lämplig lokal att använda till föreningens verksamhet. 
Vet du nån lämplig (ändamålsenlig och billig) 
lokal i Sundsvall med omnejd så tipsa styrelsen. 
 

Bjärka-Säby 
 
Bjärka-Säby slott i Östergötland är utgångspunkten i denna 
multimediella kartdatabas . Till ortnamnen på kartorna 
länkas information av olika slag. Det kan gälla förklaringar 
av namnen, olika slags källmaterial som berör orterna i 
fråga, t.ex. fornminnen eller klassificering av naturvärden . 
Förutom fotografier och avritningar rymmer databasen 
material ur tryckta eller otryckta källor av olika slag med 
uppgifter om personer , t.ex. ägare och deras 
släktrelationer, torpare och arrendatorer. Dessutom ingår 
inspelningar av sägner m.m. gjorda på ort och ställe.  

   
Samarbetspartners och medintressenter:  

• Familjen Ekman  

• Centrum för lokalhistoria, LiU  

• Estetiska institutionen, LiU  

• Wis t hembygdsförening  

• Pingstkyrkan/Sionförsamlingen  

• SOFI  

• Institutionen för datavetenskap, LiU  

• Länsmuseet  

• Riksantikvarieämbetet  

• Kulturdepartementet  

Denna skiva är ingen släktforskningsskiva utan snarare 
hembygdsforskning. Den är dock absolut inte mindre 
intressant för det. Jag klickar runt och läser med glädje om 
orterna och tittar på alla vackra bilder som finns med. Man 
har lagt ner ett gediget arbete och fått ett fantastiskt 
resultat. Det finns mycket att upptäcka på skivan och jag 
ger den 4 DIS-MITT loggor av 5 möjliga. 
 
 

 

 

 

 

EFTERLYSNING 
 
Efraim Jansson kom ursprungligen från Norrland. 1906 
tjänstgjorde han som stationskarl vid Olskrokens station i 
Göteborg. Han var troligen inte fast anställd. Hösten 1906 
flyttar han till Stockholm, återvänder någon tid till 
Norrland för att 1909 utvandra till Australien. När han 
skriver brevet till Olga i mars 1914 arbetar han som 
timmerman för bl.a sågverksbyggen någonstans i inlandet. 
I brevet till Olga uppger han följande adress: 

Mr Ephraim Johnson 
North of Queensland  
Cairns 
Australia 

KONTAKTA OSS 
om du vet mer om Efraim och Olgas historia 
 
din.slaktsaga@svt.se 
Marianne Söderberg 
Bo Blomberg 
Linda Fridh 
Ann-Christine Ingemarsson 
Kati Saarela 
 
Din Släktsaga 
Sveriges Television 
212 01 Malmö  
040 - 22 70 00 
http://svt.se/content/1/c6/05/08/61/efterlysning.htm 
 

 
 
Nytt i föreningens CD-bibliotek 

Föreningen DIS-MITT bevakar utgivningen av olika 
register, m.m. på CD och har sedan förra numret an-
skaffat följande skivor: 

• Familjer i Hällesjö sn 1689-1891 

• Haverö socken 1600-1850 + Paul Hallberg 
målare 1734-1789. 

Skivorna presenteras efterhand i DIS-MITT-Nytt och 
medförs också vid DIS-MITT’s träffar, där tillfälle 
ges till att pröva på sökningar i registren. 
 



 
 

Nr 3  
 Redaktör: Anna Söderström, Björneborgsg 66, 854 62 Sundsvall tel 060-15 50 30 e-post: anna.a.soderstrom@telia.com 

 

 
 

Fadderträffen på Ålsta folkhögskola i Fränsta den 18-19 oktober 2003. 
Efter över 2 år var det åter dags för Dis -Mitts faddrar att samlas för en tvådagars fullt av aktiviteter. 
 
 

Innehåll                            Sida 

Faddrar.................................................................................................................................................................................................................. 2 
Styrelseledamöter: .............................................................................................................................................................................................. 2 
Ordföranden har ordet........................................................................................................................................................................................ 3 
Hänt sedan sist:.................................................................................................................................................................................................... 3 
Spännande länkar från norr: .............................................................................................................................................................................. 3 
Minnesanteckningar från ordförandeträffen den 18-19/10 på Ålsta folkhögskola.................................................................................. 4 
Inledning............................................................................................................................................................................................................... 4 
En fadder presenterar sig:.................................................................................................................................................................................. 7 
Tips för att undvika virus och maskar............................................................................................................................................................. 7 
Apropå virus........................................................................................................................................................................................................ 8 
Teknikrutan.......................................................................................................................................................................................................... 8 
Fotoscanner.......................................................................................................................................................................................................... 9 
Några DisByt rader........................................................................................................................................................................................... 10 
Länktips.............................................................................................................................................................................................................. 13 
Namn åt de döda ............................................................................................................................................................................................... 13 
Till salu:.............................................................................................................................................................................................................. 13 
Kommande program......................................................................................................................................................................................... 13 
Nytt i CD-samlingen ........................................................................................................................................................................................ 14 

Kommande  program se sidan 13 !              Besök föreningens hemsida: www.dis-mitt.y.se 
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Faddrar 
Här följer en lista över distriktets DIS -faddrar. Till dem kan 
du vända dig om du behöver råd eller hjälp. 

PC/Disgen-faddrar 
Claes Embäck, tel 026-19 25 00, e-post: 

claes.emback@swipnet.se 
Gösta Olsson, tel 0653-120 51, e-post: parmasen@swipnet.se   
Tony Rödin, tel 070-350 63 04, e-post: tony.rodin@home.se 
Tommy Forsström,  tel 0650-149 25, e-post: 

tommy.forsstrom@telia.com 
Arne Söderström, tel 0650-700 91, e-post: arnesm@algonet.se 
Joacim Söderström, tel 060-155030, e-post: 

joacim.h.soderstrom@telia.com 
Sven Schylberg, tel 063-207 01, e-post: slb312r@tninet.se 
Arne Bixo, tel 0691-305 02, e-post: arne.bixo.dis@home.se 
Lennart Näslund, tel 0660-37 21 09, e-post: lintagan@home.se 
Sigurd Nygren, tel 090-18 64 87, e-post: 

sigurd.nygren@ersboda.ac 
   
Mac/Reunion-faddrar 
Gunilla Hermander, tel 0650-941 88, e-post : macnilla@telia.com 
Kerstin Farm, tel 060-67 91 11, e-post: kerstin.farm@telia.com 

PC/Holger-fadder 
Tony Jonsson, tel 0612-6716314, e-post : transduco@yahoo.se 

 

DIS-MITT-Nytt planeras att utkomma med 4 nr per år och distribueras 
via vår hemsida till alla våra medlemmar samt till DIS med 
regionalföreningar samt släktforskarföreningar, arkiv och 
kommunbibliotek i XYZ-länen. 

Manusstopp för nästa nummer är 15 december år 2003 !!! 
 

Redaktör 
Anna Söderström, tel 060-15 50 30, e-post : anna.a.soderstrom@telia.com 

Föreningsadresser: 
Föreningen DIS-MITT, Skolg 3A, 825 31 IGGESUND 
Postgiro 620 19 15-3, Org.nr 889201-9814 
DIS-MITT’s hemsida, c/o Tomas Andersson, Gamlav 80, 862 32 

KVISSLEBY, tel: 060-173805, e-post  spindeln@telia.com 
Hemsida: www.dis-mitt.y.se 
Föreningen DIS, Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING, Tel 013-14 90 

43, Telefax 013-14 90 91, Postgiro: 140 33-5, e-post : dis@dis.se 
Hemsida: www.dis.se 
 
 

Styrelseledamöter: 
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Ordföranden har ordet 
 

Halvårsbokslut. 
När häften av verksamhetsåret nu passerats kan 
vi konstatera att vår tidning kommer ut som vi 
lovat mer än två ggr per år, men vi når ännu inte 
utgivning fyra ggr som vi satt som mål. Det ska 
vi klara under 2004. Tekniken har inte varit helt 
på vår sida hittills, men nu ska det vara utklarat. 
Vår hemsida har fått ny modern utformning och 
får efter hand allt fler funktioner och mera 
innehåll. 
En för våra förhållanden stor sammandragning i 
vår regi av faddrar och ordföranden i 
släktforskarföreningar i vår region genomfördes 
18-19 oktober vid Ålsta folkhögskola. Träffen 
har fått gott omdöme från deltagarna och 
refereras på annan plats i tidningen. Önskemål 
har framförts om åtminstone en träff av liknande 
slag varje år. 
Inom regionen finns önskemål om olika slag av 
utbildning. I styrelsen har diskuterats en ny 
struktur på utbildning i bl.a släktforskarprogram 
och bildhantering. När planen är färdig för 
publicering ska den läggas ut på vår hemsida, 
liksom var olika kurser kan anordnas. 
Under september månad har vår sekreterare 
avgått ur styrelsen p.g.a för stor arbetsbelastning. 
Tack Tommy för den insats du hann göra i DIS-
MITTs styrelse. Som sekreterare fram till 
årsmötet 2004 fungerar Reine Björkman. 
Detta är årets sista tidning och julen står för 
dörren så jag får önska alla en 
GOD jul och ett GOTT NYTT ÅR 

 
Staffan 
 
 
 

  
 
Medlemskap 

Medlemskap i föreningen DIS-MITT kräver med-
lemskap i Föreningen DIS. Medlemsavgiften för DIS 
är 100 kr och för DIS-MITT 60 kr. 

OBS att bägge avgifterna inbetalas på Föreningen 
DIS' postgiro 14033-5. Ange namn, adress, post-
adress, tel.nr och ev e-post-adress samt vilken/vilka 
föreningar som avgiften avser. 

Anmälan kan även ske på Föreningen DIS’ hemsi-
da: http://www.dis.se 
 
 

 
Hänt sedan sist: 
16 augusti, Klampenborgsdagen, Svartvik 

23-24 augusti, Svartviksdagarna, Svarvik. 

23-24 augusti, Släktforskardagar i Ronneby 

31 augusti, Skogens dag och Skördefest på Norra 
berget, Sundsvall 

29 september, Studiedag i Ålsta, Fränsta med temat 
kartor 

18-19 oktober, fadderträff på Ålsta, Fränsta  

8 november, Arkivensdag kulturmagasinet Sundsvall 

 
Spännande länkar från norr: 
 
Här kommer en kavalkad av länkar till olika föreningar i 
AC och BD län. 
 
Arvidsjaurs Släktforskarförening: 
http://w1.960.telia.com/~u96004607/index.htm 
kommentar: dåligt uppdaterad men med en intressant 
artikel om sjukdomar från förr. 
 
Kalixbygdens Forskarförening 
http://w1.923.telia.com/~u92305896/ 
kommentar: föreningens sida som ligger under redaktörens 
sida är inte mycket, men Bengt-Göran Nilssons sida har 
desto mer. 
 
Boden Överluleå  Forskarförening 
http://www.boden.se/kultur_och_fritidsforvaltning/bibliote
k/slaktforskning.html 
 
Skelle ftebygdens Släktforskarförening. 
http://www.skelleftea.org/forening/fss/ 
 
Gällivare släkt - och bygdeforskare 
http://www.gellivare.se/forening/forskarforeningen/ 
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Lappmarkens Släkt och Bygdeforskare 
http://www.lsbf.vilhelmina.com/  
 
Lulebygdens Forskarförening 
http://w1.920.telia.com/~u92013674/index.htm 
 
Malå Bygde- och släktforskarförening 
http://hem.fyristorg.com/malaslaktforskning/ 
 
Norsjöbygdens släktforskarförening 
http://biphome.spray.se/gene.norsjo/ 
 
Pitebygdens forskarförening 
http://hem.passagen.se/piteforskare/ 
 
Södra Västerbottens Släktforskare 
http://www.genealogi.umea.com/  
 
Tornedalens forskarförening 
http://medlem.spray.se/tff/  
kommentar: önskar GOD JUL för förra året…. 
 
 
Minnesanteckningar från 
ordförandeträffen den 18-19/10 på 
Ålsta folkhögskola. 
 
Inledning 
På konferensen hade samlats ett fåtal ordförande från 
distriktets FF. Flest deltagare var faddrar. 
Efter en kort inledning av DIS-MITTs ordförande., fick 
Lars Edlund ordet, han är rektor för Ålsta folkhögskola.  
Ålsta är en av 147 folkhögskolor i landet, man har filialer i 
Sundsvall och Sidsjön. Lars nämnde bland annat att 
konstnären Arne Jones och författaren Lars Ahlin gått på 
skolan. 
 
Innan vi delade upp oss på en grupp för FF ordf. och en 
grupp för faddrar togs några punkter av gemensamt 
intresse upp. 

• DIS-MITT har nu, efter 11 år, ca 800 
medlemmar. 

• Det finns behov av fler faddrar. 
• Hur forska på hembygden med hjälp av dator? 
• Många har forskning utan att tala om det. Det 

behövs mera samarbete för att sprida vad som 
finns. Man behöver också bra program för att 
göra forskningen enhetlig så att den blir 
lättillgänglig för andra forskare. 

 
Ordförandeträffen: 
 
Följand punkter listades som viktiga att diskutera: 

• Rapport från SSF styrelsemöte, Ingrid Månsson. 
• Rapport från förberedelserna för SSF stämma 

2004 i Östersund, Kerstin Ellert. 
• Landsarkivet. 

 
Mitt i detta upptäcktes att vi måste ha en som gör 

minnesanteckningar. Efter att alla hade uteslutit sig själva 
som lämpliga kandidater, fanns sig undertecknad, som satt 
i andra tankar, plötsligt utsedd att skriva anteckningarna. 
Anteckningarna är skrivna i kortfattad punktform. Mellan 
raderna kan läsaren dock skymta ett otal diskussioner om 
forskarlivets vedermödor som inte utan bandspelare skulle 
göra berättarna rättvisa. Ni som inte var där får skylla Er 
själva! 
 
Rapport från SSF styrelsemöte 
  

• Släktforskning: Ett sätt att sprida kunskap om 
släktforskning är att gå ut till skolorna. Bäst är 
troligen att först vända sig till lärarna och försöka 
inpränta i dem vikten av att ha kunskap om sin 
egen historia, både släkt och byggd. Det har 
funnits en bra bok men den är slut och nytrycks 
inte. Ellert talade om att man i Jämtlands Läns 
SFF hade bra underlag och påpekade att i lärarnas 
utbildningsveckor borde finnas plats för info om 
släktforskning. 

• Kyrkoboksmöte:  Ted, SSF ordf, har kallat till ett 
möte om kyrkobokföringens tillgänglighet för 
framtida släktforskning. Nuvarande rutiner i 
folkbokföringen innehåller inga rutiner som 
säkrar personuppgifter för den framtida 
forskningen. 

• Bibliotekarier: För att förbättra bibliotekariernas 
kunskaper om släktforskning planeras en 
utbildning. Studieplan är under framtagning. 

• Jurist: Förbundet har ingen jurist. En anställning 
är på gång. 

• Logotyp: Som en del av oss redan vet är en 
logotyp under framtagning. Beslut är ännu inte 
taget. 

• Bokmässan: SSF deltagande i bokmässan blev en 
mycket positiv upplevelse och gav ett mycket bra 
resultat. 

• Släktforskardagarna: 2006 års släktforskardagar 
planerar man att genomföras i Stockholm. Ett 
förslag är att ha konferenser utspridda över en 
vecka. Själva stämman och 
ordförandekonferensen genomförs som hittills 
under två dagar. Inga beslut är tagna. 

• Antavlor: Utgivningen av den periodiska skriften 
Svenska Antavlor upphör. 

• Årsbonus: Hittills har föreningar fått årsbonus 
baserat på storleken av inköpen. Hädanefter ges 
alla 10% med automatik. 

• Presentationsprogram: Ett program (s.k. 
Registerregister) är under framtagning för att visa 
vilka cd-skivor som tagits fram av alla 
medlemmar. Det är dessutom viktigt att 
medlemmarnas register görs så enhetligt som 
möjligt. Arbete pågår med båda typerna av 
program. 
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Kommentarer 
• Timrå kommuns historia finns på Internet 
• På min fråga om ett bibliotek kan vara medlem i 

SSF gavs förslaget att de borde vara medlemmar i 
resp. förening. 

 
Orientering från Jämtlands läns SSF om 
Släktforskardagarna 2004 

• Tema: För släktforskardagarna kommer det 
gemensamma temat att vara ”Mångfald” 

• Ledare: General för dagarna kommer Kjell 
Hoffman att vara  

• Tid:  Man planerar för tiden 13-15 augusti 2004. 
• Lokaler: Utställning och konferenser genomförs i 

Folkets Hus. Campingplats och Scandic utnyttjas 
för boende. 

• Internet: www.släktforskardagarna.nu (f o m 
15/2 2004) 

• Bokning: Bokningsidan kommer att vara 
tillgänglig för bokning fr o m 15 febr. 

• Utflykter: Ett flertal alternativ kommer att finnas. 
Tur till Frösön, besök i byar runt staden, en tur till 
Trondheim, visning av landsarkivet, Jamtli är 
öppet mm. Detta är några exempel på vad som 
kommer att bjudas. Glöm inte att det är nära till 
Ramsele med Norrländska mått mätt! 

• Forskning : Landsarkivet kommer att vara öppet 
för de som vill forska. 

• Föredrag: Ett antal föredragshållare är helt klara 
men alla har ännu inte blivit helt klara. 

• Utställning: Mikael Korndal är ansvarig för 
utställningarna. Max 70 utställare får plats. 

 
Namn åt de döda 
Björn Thunberg redogjorde för läget. Det är ganska stora 
variationer över landet. I norra Norrland ligger man efter 
mer än övriga delen av landet. Det tycks vara svårt att få 
släktforskare att ställa upp. Någon riktig uppfattning om 
vilka problem som föreningarna har fanns inte. 
 
Verksamhet i föreningarna 
I detta skede av konferensen var vi fyra ordförande som 
fortsatte diskussionen, övriga hade styrelsemöte och en del 
hade flyttat till faddergruppen. Här följer i punktad form 
något av vad vi talade om. 
 

• Ekonomi: Vi diskuterade hur man får ekonomin 
att gå runt i dessa kärva tider. Det framfördes att 
ett populärt sätt att locka folk är lotterier. Det ger 
pengar i kassan och skapar en trevlig stämning. 
En förening lät medlemmarna skänka vinsterna. 
Det blev både gammalt och nytt. Vissa vinster 
kom tillbaka nästa möte, praktiskt! Kom ihåg att 
de presentkort vi fått av SSF kan i en del fall 
användas som vinster. 

• Studieförbunden: Ett sätt att minska kostnaderna 
för de möten vi har, kan vara att tillsammans med 
studieförbunden driva verksamheten. Detta kan 

då medföra att viss ersättning kan utgå till 
förningarna vid varje möte. Det är inte några stora 
summor, men kan vara ett bra bidrag för t ex 
annonser, kaffeservering, lotterier mm. 

• Kurser: Det blir mer och mer aktuellt med 
utbildning i hur man forskar på Internet. Många 
människor tar kontakt med föreningarna för att de 
vill lära sig forska på Internet. Man har bibringats 
uppfattningen att man kan finna hela sin släkt på 
Internet men några snabba tryck. Så är tyvärr inte 
fallet. Utbudet av olika databaser är stort och 
ibland förvirrande. Det skulle vara bra med någon 
form av mall/lathund för hur man går tillväga dels 
inom landet dels i olika länder. Vi behöver 
dessutom hitta personer som kan driva kortare 
kurser, t ex veckoslut. För denna utbildning krävs 
datasalar med onlineuppkoppling. 

• Föredragshållare: Vi konstaterar att det är en 
stor kostnad att anlita föredragshållare. De har 
ofta långa resvägar och är ibland dyra. Hur vore 
det med en särskild lista för mellersta Norrland. 
Vi kom överens om att lämna in en lista på vilka 
föredragshållare vi haft den senaste tiden. 

• Forskning: Föreningarna får ofta förfrågan om 
att hjälpa ej medlemmar med släktforskning. 
Skall vi ta betalt för detta? Om vederbörande 
vänder sig till ett arkiv får man betala ca 300 kr 
timman. Om vi hjälper till med enskilda uppgifter 
finns ingen anledning att ta betalt. Vi kanske får 
en ny medlem. Men om vi ställer upp på att 
upprätta hela släktträd så måste det få kosta. 

• Styrelser: Det är viktigt att alla i styrelsen har en 
uppgift, även ersättare. Vi diskuterade 
valberedningens uppgift. Var överens om att en 
valberedning har till uppgift att syna styrelsens 
verksamhet under hela året för att ha en bra grund 
att stå på när man föreslår förändringar i 
styrelsen. 

• RegReg: Vi i föreningsstyrelserna skall ta fram 
underlag på vilka lokala register som finns. Alla 
utredningar eller böcker i bunden/obunden form 
tas med. Skrifter/böcker från 
hembygdsföreningarna tas med. Hur har vi det 
med rättigheter att nytrycka böcker efter avlidna? 
Finns det avskrifter i digital form bland 
medlemmarna? Ange även om dat finns andra 
lokala hjälpmedel. 

 
Landsarkivet i Härnösand, HLA. 
Diskussion om tillgängligheten för forskare vid 
Landsarkivet. Följande punkter kan nämnas. 

• Öppettider: Framfördes att Uppsala har öppet en 
lördag per månad. Vilket kunde vara en bra 
lösning även för HLA. Arkivet har öppet varje 
tisdag till kl 20:00, men det är svårt för de som 
även har ett arbete att utnyttja dessa tider. Man 
kommer att förhandla med HLA om lördagsöppet. 
Vissa begränsningar kan inte undvikas. Dels 
måste man troligen införa förhandsbokning och 
dels beställning för framtagning av kyrkoböcker. 
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Totalt finns ca 40 forskarplatser tillgängliga. 
Målsättningen är att börja lördagsöppet i slutet av 
januari 2004. Aktuell information kommer på 
DIS-Mitts hemsida. 

 
Utbildningar 
Vi fångade in Bernt Lindfors för att få en bra information 
om vilka utbildningar som kan ges och vad som krävs av 
föreningar och elever. Följande punkter är värda att 
poängtera. 

• Forskarföreningarna, FF, kan hålla i 
utbildningarna. 

• Bernt hjälper till med att anvisa lämpliga faddrar 
som kan åtaga sig att ge utbildning. 

• FF ansvarar för att ange vilka program man 
behöver utbildning i samt specificera behoven. 
Förutom DISGEN finns Holger, Réunion och i 
vissa fall Family Tree. Det finns även andra 
program, en del gratis som kan vara av intresse 
för forskarna. 

• Ett av de få program som har etablerad utbildning 
och programsupport är DISGEN. 

• Elever som vill gå DISGEN-kurs måste först ha 
gått en grundkurs i släktforskning. 

• Observera att DIS betyder Datorhjälp I 
Släktforskningen, vilket i sin tur betyder att 
föreningen försöker stötta alla typer av program. 
Av olika skäl har det blivit så att DISGEN har 
den bästa supporten, övriga 
programvaruleverantörer har inget intresse av att 
ge support. (vad vi har erfarit) 

• En kurs bör innehålla 6-8 elever. 
• Föreningarna bör försöka hitta Holger-faddrar. 
• De som vill vara faddrar kan få en fadderkurs 

 
Övrigt 
Här finns noteringar gjorda vid den avslutande 
genomgången. 
Hembygdsföreningar: Vi uppmanades att utöka 
samarbetet med alla hembygdsföreningar i området. Ett 
bra förslag är att vi är medlemmar i varandras föreningar. 
Databas: Diskuterades ett förslag till gemensam databas 
för all forskning som är gjord. Stor tveksamhet. Då blir 
material gratis som kanske kostat den enskilde forskaren 
stora pengar. 
DISBYT: Det går att lämna in utdrag från andra program 
än DISGEN till DISBYT. Filerna sänds in som Gedcom 
eller i textformat. Det är viktigt att alla orter är definierade. 
Gedcom måste innehålla info om medlemsnummer, namn 
och övrig identitet. 
Bland inskickade utdrag kommer det att lottas ut 
abonnemang. Skicka in utdrag, men tänk på kvaliteten. 
 
Redaktören Anna Söderström: Informerade om 
tidningen som fr.o.m. nu kommer ut som Web-
tidning. Det går att läsa den utan inloggning. Gamla 
nummer kommer ej att finnas. Om vi skriver ut för 
vänner, kom ihåg att ta betalt. Bidrag till tidningen 
sänds till anna.soderstrom@telia.com . 

Kartor: Karl-Ingvar Ångström avslutade med att berätta 
om Cd:n ”Häradskartorna”. Kartorna finns för perioden 
1850-1930. Även här gäller 70-års regel. Kartor yngre än 
70 år har upphovsrätt. 
Programvaran på Cd:n är ”Deja vy”, kan omvandlas till 
bitmapp. 
Vid anteckningarna 
Sten Ekstrand 
 
Mer från Ålsta: 
Karl-Edvard Thorén från Lindköping berättade vilka 
förväntningar man har på faddrarna. Man diskuterade 
hur det är pratiskt genomförbart. Faddrarna delade 
med sig av erfarenheter och fick tillfälle att få svar på 
sina frågor. 
 

 
 
Under lördagen gjordes ett studiebesök på Media 
Konverterings Centrum (MKC) som ligger i Fränsta. 
MKC är en avknoppning från SVAR och jobbar med 
massproduktion av digitala bilder från original-
handlingar och mikrofilm för externa och interna 
beställare. Man mikrofilmar och skannar 
Lantmäteriets förrättningsakter och 
kyrkobokföringsmaterial bland annat. 
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Handpåläggning på MKC. 
 
 
En fadder presenterar sig: 
 
Arne Bixo, fyller 60 år nästa födelsedag gift med 
Margareta. 
Våra barn har fyttat ut sedan ett antal år (ca 8 år sen 
) 
  
Kom i kontakt med Disgen 3.5 tror jag i slutet på -80 
talet, det var en kollega som hade det, jag var lärare 
på AMU i Torpshammar då. 
Blev intresserad och fick låna programmet och 
började mata in mina då kända släktingar. 
Gick en studiecirkel och lärde mig släktforska, gick 
med i DIS 1991 och köpte Disgen 5.0  
Har varit medlem i Dis-Mitt sedan starten 1993 
Har kollat igenom Diskulogen och första gången jag 
hittar mitt namn i fadderlistan är i nr 42, Juni 1997. 
Mina anor är huvudsakligen från Jämtland men även 
från Torps socken där jag bor. 
Har egentligen inte mer än tittat på något annat 
släktforskningsprogram än Disgen. 
Anledningen att jag blev fadder var väl att jag hade 
ganska stor datavana, har hållit på med datorer 
sedan början på 80-talet. 
Då hade jag en affär och satt halva nätterna och 
skrev presentationsprogram som jag körde i affären. 
PowerPoint var inte uppfunnet då. 
Arne Bixo 
 
 

Nättidning 
Detta är nummer 2 av vår nya nättidning. Jag 

hoppas att den är till belåtenhet och väntar med stor 
nyfikenhet på bidrag från er medlemmar till nästa 
nummer.  

 
Anna Söderström 
Anna.a.soderstrom@telia.com 
 

 

 

 
 
En till fadder presenterar sig.. 
 
Claes Embäck, Ingenjör, gift och två utflugna barn. Min 
släktforskning började 1995 då min moster avled hennes 
barn började fråga mig om släktingar som jag inte visste 
något om. Jag hittade ett utdrag från en dop & födelsebok 
som handlade om min mormors syster.  När jag läst 
utdraget skickade jag en fråga till landsarkivet om 
föräldrarna och  jag fick ett svar med nio generationer. 
Min uppfattning om släktforskning att det var mycket 
enkelt, vilket senare har visat sig att jag hade fel 
uppfattning.  Jag har använt disgen 7 och 8.  Jag började 
som fadder i och med att jag fick disgen 8. Min specialitet 
i Disgen är källor och citat.   Mina anor kommer från 
Leksand, Älvdalen och Skedevi. 
 
Claes Embäck 
 
 
 

 
Tips för att undvika virus och maskar 
 
1.De flesta maskar som använder e-post för att 
spridas, använder Microsoft Outlook eller Outlook 
Express. Om du behöver använda Outlook, ladda ner 
och installera den senaste Outlook säkerhetspatch 
från Microsoft. I övrigt, ha ditt operativsystem och 
applikationer uppdaterade och lägg till de senaste 
patcherna när de blir tillgängliga. Se till att hämta 
uppdateringarna direkt från leverantören. 
 
2. Om möjligt, undvik bifogade e-postfiler både när du 
skickar och tar emot e-post. 
 
3. Konfigurera Windows att alltid visa filändelserna. I 
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Windows 2000 görs detta via Utforskaren via Tools 
menyn: Tools/Folder Options/View - bocka ur "Hide 
file extensions for known file types". Detta gör det 
svårare för en skadlig fil (så som EXE eller VBS) att 
maskera sig som en ofarlig fil (så som TXT ellerr 
JPG). 
 
4. Öppna aldrig bifogade e-postfiler när filändelsen är 
VBS, SHS eller PIF. Dessa ändelser används sällan 
som normala bifogade filer men de används 
vanligtvis av virus och maskar. 
 
5. Öppna aldrig bifogade e-postfiler med dubbla 
filändelser så som NAME.BMP.EXE eller 
NAME.TXT.VBS 
 
6. Dela inte kataloger med andra användare om det 
inte är nödvändigt. Om du gör det, se till att du inte 
delar ut hela din hårddisk eller Windows katalogen. 
 
7. Frånkoppla ditt nätverk eller modemkabel när du 
inte anänvder datorn - eller stäng av det. 
 
8. Om du tycker att ett e-postmeddelande från en vän 
är konstigt - om det är på ett annat språk eller om det 
står konstiga saker, dubbelkolla med din vän innan 
du öppnar den bifogade filen. 
 
9. Om du får ett reklam e-postmeddelande eller annat 
ej begärt e-postmeddelandet, öppna ej den bifogade 
filer eller medföljande weblänkar. 
 
10.Undbik bifogade filer med sexuella filnamn. e-
postmaskar använder ofta bifogade filnamn som 
PORNO.EXE eller PAMELA_NUDE.VBS för att fresta 
användare att starta dem. 
 
11. Lita ej på ikonen på den bifogade filen. Maskar 
skickar ofta startbara filer som har en ikon som liknar 
andra ikonbilder, till exempel arkivfiler - för att lura 
anävändaren. 
 
12. Ta ej emot bifogade filer från främmande i online 
program så som IRC, ICQ eller AOL Instatant 
Messenger. 
 
13. Undvik att ladda ner filer från allmänna 
nyhetsgrupper (Usenet news). Dessa används ofta 
av virusförfattare för att distribuera sina virus. 
 
Källa: http://www.f-secure.se/virus/tips/ 
 

 
Apropå virus. 
Jag får väldigt ofta virusmail tillsända mig. Ofta 
är de så enkla att upptäcka att det endast tröttar 

ut mig att radera dem från inkorgen. Ett exempel 
var när ”sobigF” drabbade min stackars låda och 
inom loppet av ett par timmar bombade mig med 
150 e-brev. Eller något annat seglivat virus som 
för någon sommar sedan härjade sjövilt i massor 
av släktforskares lådor och man fick e-brev från 
alla möjliga och omöjliga människor. Har man 
dessutom som jag en avisering till 
mobiltelefonen att man fått ett e-brev så mattas 
inte irritationen av precis. Jag håller mig lite 
uppdaterad över vilka virus som ligger på ”virus 
toppen” för att ofta konstatera att jag fått dem 
alla. Så jag var lite besviken när jag kunde 
konstatera att det nya viruset Swen inte slagit till 
i min e- låda. Men som ett brev på posten så kom 
det äntligen idag. Denna gång har man varit 
riktigt klurig, man har bäddat in texten som om 
jag skulle ha sänt ett mail som inte nått 
mottagaren. Men blev givetvis misstänksam när 
den bifogade filen hade ändelsen .exe. Såg till att 
jag satt i en säker datamiljö och sedan öppnade 
jag givetvis filen. KABLANG! och virusskyddet 
skrek i fullan sky. Men en liten varning är att 
dessa virus blir klurigare och klurigare för att 
man ska åka dit. När jag nu så här lusläser texten 
i e-brevet så är det inte så genomtänkt men vid 
första anblicken så skulle man lätt kunna missa 
det. Texten i e-brevet var följande: 
I'm afraid the message returned below could not 
be delivered to one or more destinations. 
Anna Söderström 
 
Teknikrutan 
 
En intressant artikel i förra numret av DMN visade på 
olika digitalkameror. Visst är det klämmigt att kunna ta 
kort och tanka ner till datorn och kunna titta på kortet efter 
några sekunder på bildskärmen.  
Själv har jag en Nikon 3100 med 3,1 megapixel. Det 
räcker för bra kort i A4-storlek. Den kostar i dagsläget 
3868 kr inkl moms. Kompletterar man den med ett 
minneskort på 256 Mb tillkommer 743 kr. Det räcker för 
240 bilder i högsta upplösning i bästa kvalitet med denna 
kamera. Det är mycket film det! Priserna är hämtade från 
www.dustin.se. 
Men, digitalkameror i all ära, skall jag ta en BILD föredrar 
jag de gamla hederliga negativen. Jag gör skillnad på 
KORT och BILD. Kort tar man på semestern. Bilder tar 
man på brudpar, examen, barndop, porträtt, landskap osv.  
De flesta av oss har en eller flera gamla kameror hemma, 
kanske systemkameror med en massa utrustning. Utnyttja 
dessa! Jag rekommenderar att hellre investera i en bra 
skanner med dialock. Framkalla filmen utan att göra 
färgkopior om du inte absolut vill ha korten! 
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Framkallningen av filmen kostar 30-40 kr och går snabbt i 
vissa fotoaffärer.  
En Canon skanner med dia-lock som klarar 2400 dpi 
(punkter per tum) kostar i dagsläget ca 2 600:-. Ett negativ 
24x36 mm (vanlig småbild) som skannas i 2400 dpi 
motsvarar 7,7 megapixel. Kameran som jag föredrar har 
negativformat 45x60 mm och här hamnar man på 24,1 
Mpix. Det räcker för att göra posters om man så vill. 
Skannern är också bra till gamla bilder eftersom den klarar 
stora negativ och glasplåtar. Det går t o m att skanna 
mikrofisch med hyfsat resultat beroende på fischens 
kvalitet. 
En digital systemkamera som klarar 5-6 Mpix kostar 
mellan 20 och 50 000 kr så det dröjer nog länge innan vi 
ser moderna digitala systemkameror till överkomligt pris 
med lika höga prestanda som de gamla trogna 
systemkamerorna. 
Tänk också på att hela din egen karriär som fotograf kan 
räddas då dina negativ (och dia!) kan skannas och du 
upptäcker snart att dina färgkopior som sitter i ramar på 
byrån har tappat färg. Negativen är mer åldersbeständiga 
än färgkopior och resultatet från skanning blir förbluffande 
bra. Dessutom är en djupdykning i bildarkivet spännande 
och många minnen kommer fram. En samvetsfråga: Du 
har väl sparat dina negativ? Rekommenderas att samla 
dessa i arkivbeständiga negativfickor! Det är lätt att hålla 
ordning på dessa och lätt att skriva datum på bladen. 
 
Lycka till! 
 
// Robban  
Robert Hammarstedt 
 
 
Fotoscanner 
 
 
För Er som har en massa gamla foton och skulle vilja ha 
dom på datorn, är en scanner ett billigt och bra alternativ. 
 
Man kan välja mellan två olika sorters scanners. 
 
 Negativscanner. Men en sådan kan man scanna in sina 
befintliga negativ – alltså inga bilder!! Tänk på att till 
dessa scanrar levereras endast filmhållare för 135 negativ-
dia. Vill man ha hållare för 120 film, vilken är det vanliga 
formatet på gamla negativ, får man räkna med några 
kronor till. Priset för dessa scanrar varierar från 4000 kr till 
7900 kr. Detta kan dock vara en variant för er som vill ha 
bilderna digitalt men inte vill kompromissa på kvalitén. 
Med denna scanner räcker det med att ta endast 
framkallning på era vanliga fotorullar och sedan lägga in 
dom på datorn. 
Detta funkar då som en digitalkamera, fast med bättre 
upplösning och resultat.  
 
Flatbäddsscanner.  Detta är den vanligaste av scanrar 
som man använder för att föra över bilder! 
Det finns ett antal olika fabrikat och modeller, men 
generellt gäller samma saker oavsett vilket märke man 

väljer. 
Vad ska man då tänka på? 
A och O är upplösningen, alltså i vilken storlek den 
scannar in bilderna. 
Ska man bara använda bilderna i datorn och inte kräver 
utskriftskvalite kan man välja en variant med 600x1200 
dpi.* 
Vill man däremot kunna skriva ut bilderna och kanske 
använda dessa i tryck, bör man välja en modell med 
upplösning 1200x2400 dpi.* 
Bäst blir resultatet om man väljer en scanner med 
upplösning 2400x4800 dpi.* 
 
Jag har plockat ut några modeller och observera att 
priserna är dagspriser och kan variera från dag till dag och 
från butik till butik. 
Den tekniska beskrivningen kan ni hitta på www.canon.se 
Samtliga scanrar levereras med USB kabel, 
installationsskiva och bruksanvisning. 
Bildhanteringsprogram, t.ex photoshop, måste man ha 
själv. 
 
Canon Scanlide 20: upplösning 600x1200= 720K                                   
PRIS 700 kr 
 
CanoScan 300: upplösning 1200x2400= 2,8 Meg                                   
PRIS 900 kr 
 
CanoScan 3000f: upplösning 1200x2400= 2,8 Meg                                
PRIS 1000 kr 
Denna scanner levereras med negativhållare för dia och 
135 film. 
Man kan alltså scanna både negativ och bilder!! 
 
CanoScan 5000f: upplösning 2400x4800= 11,5 Meg                             
PRIS 2000 kr 
Denna scanner levereras också med filmhållare. 
Den kan dessutom retuschera bilder som är repig och 
dammig!! 
 
Hoppas detta har gett er lite mer information. 
Jag finns som vanlig på Fototjänst i Sundvall, dit ni är 
välkomna med alla funderingar ni kan tänkas ha över allt 
som har med foto att göra. 
 
Ha en trevlig fortsättning! 
Jeanette 
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LADDA NER NYA 
PROGRAMVERSIONER OCH 
BUGGFIXAR! 
 
Sveriges dödbok 1950-1999 självupppackandefil den letar 
reda på var installationen finns och uppdaterar programet.  
Om du har version 2.01 av Sveriges dödbok ska du inte 
ladda ner dessa buggfixar. I den versionen är felen redan 
åtgärdade på CD-skivan.  
Versionsnumret framgår om man trycker på OM i 
programmet. 
OBS! Indexfilerna blir bara uppdaterade om CDn är 
installerad som en hårddiskinstallation. Uppgraderingen 
fungerar alltså inte i det avseendet för CD-installationer. 
Länk till sidan där Buggfixen finns 
http://www.genealogi.se/forbund/svdb2.htm 
 
 
Sveriges befolkning 1970 
Buggfix 1 (28 okt 2002): Fel i urklippsfunktionen. 
I samband med leveransen av Sveriges befolkning 1970 
har en bugg upptäckts.  
Om man klickar på urklipp ovanför högra fältet får man i 
den ursprungliga versionen (1.00) bara med datumet. Detta 
är åtgärdat i version 1.01 (ingår i buggfix 3, se här under). 
Buggfix 2 (6 nov 2002): Fel i skärmuppdateringen. 
Felet yttrar sig så att födelsedata i tabellfältet på skärmen 
kan ändras om man har ett annat program öppet i fönster 
framför Sveriges befolkning 1970.  
Detta är korrigerat via en programuppdatering som kallas 
1.02 (ingår i buggfix 3, se här under). 
Buggfix 3 (21 nov 2002): Fel sökträff möjlig när é ingår 
i adressen. 
Felet yttrar sig så att en adress med ett é i namnet kan ge 
fel träffbild.  
Detta är korrigerat via en programuppdatering som du 
laddar ner härifrån 
http://www.genealogi.se/forbund/bef70103.exe  till valfri 
mapp på din hårddisk.  
Klicka sedan på filen (bef70103.exe) så startar 
installationsprogrammet som själv letar upp var 
programmet är installerat för att uppdatera de nödvändiga 
filerna. 
Versionsnumret framgår om man trycker på OM i 
programmet. Mer info om denna buggfix uppdatering finns 
på http://www.genealogi.se/forbund/svbef70.htm 
 
 
CD-skivan ”Svenska ortnamn” 
Uppgradering av sökprogrammet: 
Ladda ner filen ort.exe  och spara den i biblioteket 
(katalogen) C:\ORT. Om du vid den ursprungliga 
installationen valde att placera sökprogrammet i någon 
annan katalog ska du lägga filen där i stället.  
Uppgradering av databasen 
Databasfilerna är zippade och packas upp till biblioteken 
C:\ORT\CDBAS (filen cdbas.zip) och C:\ORT\HDBAS 

(filen hdbas.zip).  
Ort.exe kan laddas ner här ifrån 
http://www.genealogi.se/ortcd/ort.exe  
Databasfilen cdbas.zip laddas ner från 
http://www.genealogi.se/ortcd/cdbas.zip 
Databasfilen  hdbas.zip laddas ner från 
http://www.genealogi.se/ortcd/hdbas.zip 
 
Notera att båda filerna måste laddas ner och uppdatering 
kan endast ske om installationen valts så att hela CDn lagts 
på hårddisken, annars saknas biblioteket \CDBAS.  
Den som köpt CD:n efter mars 2000 (version 1.02) 
behöver inte uppgradera databasen. 
http://www.genealogi.se/forbund/ort-cd.htm 
 

 

 
 
Några DisByt rader 
 
DisByt är något unikt. Det är ett fantastiskt hjälpmedel för 
släktforskare att upptäcka och hjälpa varandra i sin 
forskning. För närvarande finns det närmare 6,9 miljoner 
poster att söka på och närmare 20% av befolkningen 
mellan 1750 och 1899 finns med. 
 
Vad är då DisByt ?   
Forskare skickar in sitt material till ett DisByt ombud.  
Ombudet gör en normering och sökning i det inskickade 
materialet. Han skickar sedan det korrigerade materialet 
vidare till Dis centralt. 
Dis centralt för in detta material i en databas. Därefter 
finns materialet sökbart på Internet.  
Samtidigt får forskaren information om andra forskare som 
kan forska på samma personer.  
Så fungerar det mycket kortfattat. 
 
För dig som vill veta mer fortsätter du att läsa här under. 
Hur gör jag ett DisByt utdrag ?  
Släktforskarprogrammet DisGen har en inbyggd funktion 
för att skapa både GedCom och DisByt filer. Andra 
släktforskarprogram har för det mesta enbart funktionen att 
skapa en GedCom fil. Dessa två typer av utdrag är i 
princip samma sak, ett standardiserat data format. För min 
del föredrar jag den fil som är gjord i DisGen som ett 
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DisByt utdrag då det underlättar lite för mig, men 
naturligtvis fungerar det lika bra med GedCom 
Om hur denna fil eller utdrag som det även kallas skapas 
hänvisar jag till respektive programs instruktionsbok eller 
hjälptext. 
 
Därefter skall materialet skickas till ett DisByt ombud. 
Ombuden är att antal personer som finns spridda i landet. 
Utdraget skickas lämpligen med e-post, dels då det blir 
billigare och samtidigt är smidigare. Naturligtvis är det 
tillåtet att skicka med vanlig post. 
Som DisByt omb ud har jag ett speciellt program som 
normaliserar personnamn och ser till att byar och socknar 
(även nationer) stavas och hamnar rätt. Därefter sker en 
jämförelse med den stora databasen för att ge er de träffar 
som finns i databasen. 
 
Nu genereras fyra nya filer. De tre första skickas tillbaka 
till avsändaren.  
Den första av dessa filer innehåller information om 
eventuella träffar på likartat material hos andra forskare. 
Detta material är grupperat i olika nivåer från 3 till 8 där 8 
är den starkaste indikationen på träff. Sist i denna första fil 
finns ert lösenord och användarnamn då ni skall söka i 
DisByt på Internet. 
Nästa fil är en korrektionslista på orter som inte stämmer 
med databasen och som bör kontrolleras av insändaren. 
Här finns en del som kan diskuteras, om man t.ex. skickar 
in ett utdrag där Lidens socken i Medelpad finns med 
accepteras det inte av programmet, det vill att det skall 
vara Indals -Liden vilket alla med lokalkännedom vet är 
tokigt. 
Den sista filen är en redovisning av de orter som utdraget 
innehåller. 
 
Nästa steg är att jag skickar in den fjärde filen med 
uppgifterna till Dis centralt. Där förs de in i den databas 
som är tillgänglig på Internet.  
Sökningen på Internet sker i tre olika nivåer beroende på 
behörighet.  
På lägsta nivån då man ännu inte skickat in något DisByt 
loggar man in med Guest i både lösen och användarnamn, 
Då får man bara svar på att materialet finns i databasen. 
Nästa nivå gäller de som har skicka in material där 
släktband mellan individerna inte finns, där kan man söka 
på individer och få information om träffar samt vilka som 
forskar om dem. Den tredje och högsta nivån gäller dem 
som skickat in material där det finns koppling mellan 
personerna, det ger fullt tillträde vilket innebär att du kan 
söka i släktträd (om de finns) och få full information om 
den forskare som sänt in materialet. 
 
Till slut några tips. 
Skicka alltid med ditt namn, adress, telefon och 
medlemsnummer. Dessa kan behövas för identifiering och 
om ni behöver kontaktas för något problem vid körningen. 
Den dag ni skickar in ett nytt utdrag kommer det gamla att 
skrivas över. Detta då det förutsätts att ni skickat in en 
uppdatering av det gamla utdraget som innehåller fler 
personer och har en högre kvalité.  
Ibland vill forskare skicka in flera bidrag samtidigt. Det 

kan gälla personer som inte har några släktrelationer med 
varandra. Det ställer till problem då det i så fall är 
forskaren som måste hålla reda på det han sänt in då det 
nya materialet skriver över det gamla. I DisGen går detta 
att ordna genom att addera söklistor, i andra program kan 
det vara svårare. 
Ge alltid uppgift om socken och län för de personer ni 
skickar in. Ta exemplet på byanamnet Böle, det finns cirka 
70 st. Böle i Sverige enligt CD skivan Svenska ortsnamn. 
Tänk er vilket jobb det innebär för ombudet att försöka 
rätta det. 
Internetadressen till DisByt: 
http://www.dis.se/dbyindex.htm 
 
Till sist vill jag uppmana er att forska vidare, fortsätta att 
skicka in utdrag samt vara noga med att kontrollera era 
uppgifter gentemot original källorna. 
 
 Tomas Sahlin / DisByt ombud 
 

 
 
Landsarkivet i Härnösand 

Sep-maj: tis kl 8.30-21, övr vard kl 8.30-16. 
Juni-aug: Vard 8.30-15. 
Folkbokf. forskarsal: Vard 9.15-11.30, 12-30-14.30. 
Tel vxl 0611-34 76 00, fax 0611-34 76 50. 
Forskarservice tel 0611-34 76 02, fax 0611-34 76 60. 
e-post: landsarkivet@landsarkivet-harnosand.ra.se 
Hemsida: www.ra.se/hla  
 
 
 
 
Landsarkivet i Östersund 

Sep-maj: tis kl 9-20.30, övr vard kl 9-16 
Folkbokf.avd: Vard 13-16. 
Juni-aug: Vard 10-15. 
Folkbokf.avd: Vard 13-15. 
Tel vxl 063-10 84 85, fax 063-12 18 24. Tel folkbokf. 
avd 063-12 01 33, fax 063-13 13 09. 
e-post: landsarkivet@landsarkivet-ostersund.ra.se 
Hemsida: www.ra.se/ola  
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En vinterhälsning från Släktforskarnas Hus i 
Leksand 
till alla Sveriges släktforskarföreningar. 
 
Medlemsbladen från närmare 100 föreningar runt om 
i landet finns trevligt exponerade i vårt bibliotek. I 
vår information till kursdeltagare och nya besökare 
berättar vi gärna vilket utomordentligt  komplement 
till kyrkboksmaterialet dessa tidningar utgör. Vi ser 
också hur flitigt nyttjade de är.  Förhoppningsvis 
kommer en och annan ny medlem till er den vägen. 
Innan tidningarna hamnar i bibliotekets hyllor ligger 
de först några dagar i personalrummet så att vi som 
arbetar på Släktforskarnas Hus kan  ”kolla igenom” 
innehållet. Vi hinner inte med att läsa allt, från pärm 
till pärm, men i varje tidning hittar vi viktig 
information om vad som händer i släktforskar-
Sverige.  
 
Drag under galoscherna 
Förmodligen känner ni, precis som vi, att 
släktforskarrörelsen är en rörelse med ”drag under 
galoscherna” (för att låna ett citat från en person i 
tabell 56 på sidan 629, band VIII, 1998 års 
facsimilupplaga av Elgenstierna, utgiven av Sveriges 
Släktforskareförbund). 
Hos oss ser vi det bland annat i ökad tillströmning av 
besökare till forskarsalen och till våra kurser.  Vårt 
samarbete med släktforskarföreningarna, 
bildningsförbunden och kommuner växer likaså. Vi 
möter hela tiden positivt gensvar från besökare och 
samarbetspartners. 
 
Trots allt positivt, alla ökningar och uppmuntrande 
tillrop, sliter vi som vanligt för att försöka få plus och 
minus att jämna ut sig. Dessvärre lyckas vi inte heller 
detta år och behöver alltså bli ännu bättre, ännu 
effektivare, ännu mer attraktiva för kunna finnas kvar 
som en viktig del i det framtida släktforskar-Sverige.  
Vi hoppas givetvis på er hjälp med att på olika sätt 
informera om vår existens till era medlemmar och 
kursdeltagare. Vi hoppas också att ni som redan 
prövat på helgresor till oss är nöjda och fortsätter 
besöka oss och att fler föreningar vill pröva på den 
möjligheten. 
 
Framöver 
De utökade öppettider som vi sjösatte i januari 2003 
kommer vi att behålla även nästa år. Öppet 8-20 
måndag-torsdag och 8-16 på fredagar. Helgöppet för 
föreningar och grupper.  
Vi ökar antalet kurser, både i veckorna och förlagda 
till veckoslut.  
Vårt årskort fortsätter till samma låga pris och inte 
heller i övrigt ändrar vi våra taxor.  

  
Vi fortsätter också att uppgradera kortbeståndet så 
mycket ekonomin orkar med. 
Vi tänker också satsa på en fysisk upprustning av 
forskarsalen under 2004. En del av våra trotjänare 
bland läsapparaterna kommer behöver pensioneras.  
Likaså kommer vi att ”fräscha upp” på datorområdet. 
Maskinparken behöver bli bättre för att vi ska kunna 
klara hanteringen av allt mer data. Vår datorhörna är 
sedan länge välutrustad vad gäller innehållet. Med 
datorer, mikrokort, läsapparater och med 
serviceinställd och kunnig personal kan vi beteckna 
oss som inte bara den digitala utan den totala 
forskarsalen. 
Vad många inte vet, eller snarare, vad inte många vet, 
är att vi också har en bra skannerutrustning som vi 
gärna åtar oss arbete i. I vår bokskanner håller vi just 
nu på uppdrag av Gagnefs hembygdsförening och 
kyrkoråd att skanna in sockenstämmoprotokollen från 
Gagnefs socken samt ett antal volymer med 
statistiska uppgifter.  
Föreställer er Gagnefs kyrkogård i slutet av juli 1773! 
Enbart under den månaden dog drygt 100 personer, 
de flesta i rödsoten, i denna relativt lilla socken!  
Vi har även en filmskanner och en bra 
dokumentskanner. Hör av er om ni vill veta mera! 
 
God Jul och Gott Nytt År 
Med dessa rader vill vi från Släktforskarnas Hus i 
Leksand önska alla våra medvandrare i släktforskar-
Sverige en aktiv avslutning på 2003, en skön helg 
och ett riktigt gott nytt år med nya och gamla anor i 
långa banor, både digitalt och totalt 
 
Blir du forsknings-sugen mellan helgdagarna har vi 
öppet 08-16 alla vardagar mellan 22/12-2/1. Får du 
abstinensbesvär har vi extra öppet 3-4 januari 
(lördag-söndag) 8-16.  
På trettondagsafton stänger vi 12. 
 
Vi hoppas också att få se många av er hos oss på 
vägen till Östersund i augusti 2004.  
Många pilgrimer på väg söder ifrån mot Nidaros 
rastade i Dalarna. Passa på att göra det ni också, även 
om ni inte ska ända till Nidaros och S:t Olofs grav. 
Vi inbjuder till pilgrimsforskning! Förlängt 
öppethållande, fri späkning och tagelskjortan på. 
Mer information kommer på vår hemsida, 
www.genhouse-sweden.com. 
 
Med vänliga hälsningar från oss på Släktforskarnas 
Hus i Leksand 
Genom 
 
Stenåke Petersson 
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Medelpadsarkiv 
Sep-apr: tis kl 10-19, övr vard kl 10-17. 
Stud.celler: Mån-tor 10-19, fre 10-18, lör-sön 11-16. 
Maj-aug: tis kl 10-18, övr vard kl 10-16. 
Stud.celler: Mån-tor 10-19, fre 10-18, lör-sön 11-16. 
Extraöppet kl 11-15 följande lörd: 25/1, 15/3 18/10, 
8/11 och 22/11. 
Tel forskarexp. 060-19 18 75, fax 060-17 04 01. 
e-post: medelpadsarkiv@sundsvall.se  
Hemsida: www.sundsvall.se/medelpadsarkiv   
 

 
 
SVAR-huset 

Onsdagar kl 08-20, övriga vardagar kl 08-16. 
Tel vxl 0623-725 00. Fax 0623-726 05. 
e-post: forskarcentrum@svar.ra.se  
Hemsida: www.svar.ra.se  
 

e-post 

För övrigt när det gäller e-post-adresser till DIS-
medlemmar hänvisas till DIS’ hemsida. Glöm 
därför inte att meddela såväl DIS som DIS-MITT 
när du ändrar adress, telefon eller e-post. 
 
Länktips  
 
Genealogiska samfundet i Finland 
http://www.genealogia.fi/indexr.htm 
 

Se även adresserna i notiserna i detta nummer. 

Du medlem, som har egen hemsida eller e-post-
adress, meddela din(a) adress(er) eller adressänd-
ringar till Redaktören Anna Söderström, 
anna.a.soderstrom@telia.com, så kommer du med i 
nästa nummer av DIS-MITT-Nytt. 
För DIS-MITT’s hemsida gäller att din hemsidesadress 
anmäls till Webmaster Tomas Andersson 
spindeln@telia.com . För e-post-adresser hänvisas till 
Föreningen DIS’ hemsida. 

OBS! För att få med e-post-adress eller länk (till 
din hemsida) på Föreningen DIS’ hemsida krävs att 
du själv anmäler din hemsida resp e-post-adress t.ex 
via deras hemsida, www.dis.se . 

Motsvarande gäller även Släktforskarförbundets 
hemsida "Rötter", www.genealogi,se . Är du med på 
de tre nämnda hemsidorna, kan du räkna med att bli 
sedd. 

 

 
 
 
Till salu: 
DIS-pin med DIS’ logotype .....................................25 kr/st 

Jubileumsskrift. Föreningens verksamhet i sammandrag. 
10 år 1992-2002 ...........................................................20 kr/st 
I skriften ges som sig bör en tillbakablick med rubrikerna: 
• Förhistoria 
• Några milstolpar 
• Föreningens verksamhet under 10 år 
• Medlemsbladet 
• Funktionärer genom åren 
• Medlemsavgiften 
• Medlemsutvecklingen 
• Framtiden. 

Demo CD .....................................................................20 kr/st 
Innehåller bl.a. demoversioner av programmen Disgen 7, 
Disgen 8 och Reunion 7. 

DIS-MITT-Nytt äldre nr (har utkommit med 2 nr per år 
fr.o.m. 1993 t.o.m 2003 (nr 1) ...................................10 kr/st 

Säljs av kassören, Jan Lilliesköld, vid våra träffar eller 
efter överenskommelse per tel 060-53 63 59 eller genom 
inbetalning av aktuellt belopp till föreningens postgiro 
6201915-3 (med angivande av vad som beställs). OBS: 
Vid postförsändelse tillkommer föreningsporto. 
 
 
 
Kommande program 
 

20 april 2004, Studiedag i Ramsele med temat 
släktforskning. Konferensavgiften är 250 kronor med 
fika och lunch inräknat. Tiden är 9.00-15.00. 

13-15 augusti 2004, släktforskardagar i Östersund. 

27-28 augusti 2004, släktforskardagar i Göteborg 

 

På vår hemsida www.dis-mitt.y.se har du ständigt 
aktuell information om föreningens program. 
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Namn åt de döda 
Flitiga forskare runt om i landet jobbar oförtrutet 

vidare med projektet ”Namn åt de döda”, som vi be-
rättade om på sid 14 i DIS-MITT-Nytt nr 3/01. Se 
RÖTTER www.genealogi.se  Läget i XYZ är 2003-
11-03 följande: 

X län 
Av 62 församlingar är 23 församlingar klara och 57 

adopterade. 
Y län 

Av 69 församlingar är 31 församlingar klara och 69 
adopterade. 

Z län 
Av 66 församlingar är 19 församlingar klara och 46 

adopterade. 
http://home.swipnet.se/hossna/sdb.htm 
 

 

 

 Sveriges befolkning 
1890 samlad på CD 
(31 okt) Den efterlängtade CD-skivan med Sveriges 
befolkning 1890 är klar och finns att köpa från 
Sveriges Släktforskarförbund för 495 kr för 
medlemmar. Här finns uppgifter om 4,8 miljoner 
svenskar med uppgifter om namn, födelseår, 
födelseort, familj och mycket mer. 
http://www.genealogi.se/ 
 
Föreningslokal 

Föreningen fortsätter sitt arbete för att finna en 
lämplig lokal att använda till föreningens verksamhet. 
Vet du någon lämplig (ändamålsenlig och billig) 
lokal i Sundsvall med omnejd så tipsa styrelsen. 

 

 

 
 

 
 
I nummer 7 (september) omnämndes DIS i 
tidningen PC för alla. Man gav sajten betyg 7 av 
10. Den rekommenderades till alla som är 
intresserade av släktforskning. 
 
I nummer 8 (oktober) följde det med demoskivan 
ett släktforskningsprogram med namnet Kith and 
Kin Pro gjort av Spansoft. Det fanns även lite 
information om Genline och Genline 
Familyfinder. 
 
Pc för alla är en tidning som varje månad har ca 
309.000 läsare vilket gör att den har stor 
genomslagskraft. Här hittar man många 
intressanta artiklar och tips på spännande sajter. 
Tidningen finns ofta att tillgå på närmsta 
bibliotek. 
 
Nytt i CD-samlingen: 
Ljustorpsbor 1500-1800. 
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Inbjudan till
Årsmöte 2003 i Sundsvall.

Plats: Mitthögskolan, Västhagen, sal G247
Dag:  Lördag 21 februari 2004
Tid:   1030 - ~1500

PROGRAM:
1030Årsmötesförhandlingar enl. särskild dagordning

1130 Kaffe

1215Jämförelser mellan släktforskarprogram.   Bernth Lindfors

1300”Folktro och skrock i livets skiften”   Margareta Grafström

Redaktör: Anna Söderström, Björneborgsg 66, 854 62 Sundsvall tel 060-15 50 30 e-post: anna.a.soderstrom@telia.com

Nr 1 2004
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Faddrar
PC/Disgen-faddrar
Claes Embäck, tel 026-19 25 00,

e-post: claes.emback”at”swipnet.se
Arne Ahlström, tel 063-109719

e-post: arne.ahlstrom”at”comhem.se
Gösta Olsson, tel 0653-120 51,

e-post: parmasen”at”swipnet.se
Harriet Frändén, tel 0652-51028,

e-post: harrietfranden”at”hem.utfors.se
Tony Rödin, tel 070-350 63 04,

e-post: tony.rodin”at”home.se
Tommy Forsström, tel 0650-149 25,

 e-post: tommy.forsstrom”at”telia.com
Arne Söderström, tel 0650-700 91,

e-post: arnesm”at”algonet.se
Joacim Söderström, tel 060-155030,

e-post: joacim.h.soderstrom”at”telia.com
Arne Bixo, tel 0691-305 02,

e-post: arne.bixo.dis”at”home.se
Peter Johansson, tel 0660-375567,

e-post: peter.johansson”at”city.ornskoldsvik.com
Lennart Näslund, tel 0660-37 21 09,

e-post: lintagan”at”home.se
Sven Erik Fahlesson, tel 0660-50865,

e-post: fahlesson”at”hsn.nu
Sigurd Nygren, tel 090-18 64 87,

e-post: sigurd.nygren”at”ersboda.ac
Sven Schylberg, tel 063-207 01

e-post: slb312r”at”tninet.se

Mac/Reunion-faddrar
Gunilla Hermander, tel 0650-941 88,

e-post: macnilla”at”telia.com
Micael Korndahl. tel 0647-664777,

e-post: micael”at”gensoft.se
Kerstin Farm, tel 060-67 91 11,
  e-post: kerstin.farm”at”telia.com
PC/Holger-faddrar
Tony Jonsson, tel 0612-6716314,

e-post: transduco”at”yahoo.se
Wido Lith, tel 063-128961

e-post: widolith”at”hotmail.com
Min Släkt fadder
Björn Nilsson, tel 063-128378

e-post: bjonil”at”telia.com

Styrelseledamöter:
Staffan Bodén, Ordförande, Stora Björn 63, 825 31

IGGESUND, Tel 0650-56 14 17,
e-post: sboden”at”post.utfors.se

Karl-Ingvar Ångström, Vice ordförande, Hemmansv 87, 871
53 HÄRNÖSAND, Tel 0611-20341,
e-post: karl-ingvar.angstrom”at”telia.com

Reine Björkman, Sekreterare, Ångermanlandsgatan 10 G, 891
35 Ö-VIK, Tel 0660-189 41 (även fax),
e-post: reine41"at”webaid.se

Jan Lilliesköld, Kassör, medlemsregistrator, Johannedalsvägen
150, 863 36 SUNDSBRUK, tel 060-53 63 59,
e-post: jan.lillieskold”at”telia.com

Anna Söderström, Ledamot, Redaktör, Björneborgsg.66, 854
62 SUNDSVALL, tel 060-15 50 30,
e-post: anna.a.soderstrom”at”telia.com

Styrelsesuppleanter:
Lasse Frej, Suppleant, Lastbåtsvägen 23, 865 32 ALNÖ,

tel 060-58 59 60, e-post: lasse.frej”at”telia.com
Gertrud Söderin, Suppleant, Box 58, 827 22 LJUSDAL,

tel 0651-155 87, e-post: soderin”at”zeta.telenordia.se

DISBYT-ombud:
Tomas Sahlin, Västra Långgatan 50, 852 37 SUNDSVALL,

tel 060-15 84 11, e-post: tomas.sahlin”at”home.se

Fadderansvarig och Utbildningsansvarig:
Bernth Lindfors, Forellvägen 12, 862 40 NJURUNDA,

tel 060-315 24, e-post: bernth.lindfors”at”telia.com

Teknikansvarig:
Robert Hammarstedt, tel 060-302 28,

e-post: robert.hammarstedt”at”telia.com

Revisorer:
Göran Karis, Granitvägen 6, 853 57 SUNDSVALL,

tel 060-61 86 88, e-post: karis”at”algonet.se
Kurt Pettersson, Bondevägen 25, 856 53 SUNDSVALL,

tel 060-66 11 09, e-post: 060661109"at”telia.com
Helén Mattsson, Suppleant, Maj 7347, 862 95 NJURUNDA,

tel 060-321 66.

Valberedning:
Annika Lindqvist, tel 060-55 83 39,

e-post: ann.lin”at”telia.com
Jan-Ove Jansson, Ledamot, tel 026-196557, 070-5746670,

e-post: jan-ove.jansson2"at”comhem.com
Georg Lundqvist, Ledamot, tel 0660-22 08 82,

e-post: georg.lundqvist”at”home.se

DIS-MITT-ombud:
Dellenbygdens SFF: Gösta Olsson, Sjömyra 2887, 820 60

DELSBO, tel 0653-120 51, e-post: parmasen”at”swipnet.se
Hembygds- och SF Nolaskogs: Lennart Näslund, Nordanås

134, 891 92 Ö-VIK, tel 0660-37 21 09,
e-post: lintagan”at”home.se

Jämtlands läns SFF: Georg Hansson, Lillfjällvägen 4, 831 71
ÖSTERSUND, tel 063-852 12,
e-post: g.hansa”at”mbox300.swipnet.se

Midälva GF: Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32
ALNÖ, tel 060-55 83 39, e-post: ann.lin”at”telia.com

Nordanstigs Bygd och Släktband: Lage Bergvik, Vändbrov. 8,
820 78 HASSELA, tel 0652-400 00,
lage.b.bergvik”at”nordanstig.mail.telia.com

Sollefteå SFS: Jörgen Desén, Forsed 138, 873 91
BOLLSTABRUK, tel 0612-243 30,
e-post: jorgen”at”desen.nu

Västra Häsinglands FF: Gertrud Söderin, Box 58, 827 22
LJUSDAL, tel 0651-155 87,
e-post: soderin”at”zeta.telenordia.se

Ådalens SFF: Curt Sundqvist, Box 88, 870 32 ULLÅNGER,
tel 0613-130 00, e-post: curt”at”hkship.se

Föreningsadresser:
Föreningen DIS-MITT, Skolg 3A, 825 31 IGGESUND
Postgiro 620 19 15-3, Org.nr 889201-9814
DIS-MITT’s hemsida, c/o Tomas Andersson, Gamlav 80, 862 32

KVISSLEBY, tel: 060-173805, e-post spindeln”at”telia.com
Hemsida: www.dis-mitt.y.se
Föreningen DIS, Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING, Tel

013-14 90 43, Telefax 013-14 90 91, Postgiro: 140 33-5, e-
post: dis”at”dis.se Hemsida: www.dis.se

Tomas Andersson, Ledamot, Webmaster, red.grupp, Gamlav
80, 862 32 KVISSLEBY, tel: 060-173805,
e-post spindeln”at”telia.com

Sven Schylberg, Grytan 438, 834 98 BRUNFLO,
tel 063-207 01, e-post: slb312r”at”tninet.se

I samtliga e-postadresser byts ”at” ut mot @ för att fungera.
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Ordförande har ordet
Under året har föreningen
satsat på en konferens för
DIS-faddrar och ordföranden
i släktforskarföreningar vid
Ålsta Folkhögskola i Fränsta.
Den blev mycket uppskattad
och kommer troligen att få en
uppföljare hösten 2004.
Vår satsning på
medlemsmöten siktar på att
mötena ska ske på olika
platser i regionen.

Vi börjar med medverkan vid lördagsöppet på
landsarkivet i Härnösand och fortsätter i Söderhamn
tillsammans med Alir. Fortsättning planeras till
Hudiksvallstrakten och någon plats ytterligare under
året.
För att minska restider och avstånd undersöker vi
möjligheten att ordna en enkel form av videokonferens
(i första hand) för styrelsen
Någon lämplig (=tillräckligt billig) föreningslokal har vi
ännu inte hittat. Alla förslag mottas tacksamt.

Staffan

Rapport från DIS styrelsemöte i
Linköping 24-25/1 2004.

Vid mötet i Linköping i januari behandlades bl a följande
ämnen:
Redovisades bl a att medlemsantalet 31/12 2003 var
19160 medlemmar.
Beslöts att föreslå oförändrad avgift (100 kr) till DIS.
Visade det preliminära bokslutet att utrymme finns att
föreslå ytterligare anslag till regionföreningarna.
Ett presentationsprogram för register mm förbereds av C
Gustavsson och S Johansson. Det beräknas vara klar till
släktforskardagarna i Östersund.
Antalet svar till medlemsenkäten var vid mötet 1350 st.
Uppdateringen DG8.0d innebär buggfixning och
beräknas vara klar till årsmötet. Version 8.1 är under
bearbetning och kan ev. bli klar till årsskiftet.
Till funktionärsträffen 20-21/3 kommer samtliga
funktionärer och styrelseledamöter i regionföreningarna
att inbjudas.
Årsmötet hålles 21/3 2004.
DIS-faddrar ska hädanefter finnas även för ”Min släkt”.
Samtliga nuvarande faddrar ska tillfrågas om sin syn på
fadderuppdraget och om de önskar kvarstå samt ska
dokument för introduktion och instruktion av faddrar
framställas.
Diskulogen nr 64 beräknas utkomma strax efter
årsmötet. Utökad distribution till hembygdsföreningar i
Jämtlands län beslöts.
Engelskt namn för DIS diskuterades. Utan beslut
samlades man t v vid namnet
DIS – Geneological Computing Society of Sweden.
Ett ”skolpaket” håller på att produceras av förbundet
varför frågan kom upp om DIS skulle göra en
skolversion av DISGEN. Ev. nära liknande
demoversionen men någon utökning av antalet
personer som kan registreras.

Namn åt de döda
Flitiga forskare runt om i landet jobbar oförtrutet vidare
med projektet ”Namn åt de döda”, som vi
berättade om på sid 14 i DIS-MITT-Nytt nr 3/01. Se
RÖTTER www.genealogi.se  Läget i XYZ är 2004-01-26

följande:

X län
Av 62 församlingar är 35 församlingar klara och

59 adopterade.
Y län

Av 69 församlingar är 43 församlingar klara och
69 adopterade.

Z län
Av 66 församlingar är 23 församlingar klara och

57 adopterade.
http://home.swipnet.se/hossna/sdb.htm

Har du någon åsikt om vår hemsida
http://www.dis-mitt.y.se/? Kanske saknar
du något? Finns din hemsida länkad däri-
från?
Hör gärna av dig till webmaster Tomas
Andersson se sid 2 för adress/telefon.



4

Minnesbanken är Jämtlands läns museums arkiv
och bibliotek - ett arkiv fyllt med minnen från
Jämtlands län.
Minnesbanken är banken som handhar minnen istället
för pengar. Här kan man både ”ta ut” och ”sätta in” sina
minnen från länet.
Minnesbanken är öppen alla vardagar kl 9-15 och det
finns då personal här som kan hjälpa till att plocka fram
material till besökarna. Vi har en forskarsal, där man kan
sitta och titta i vårt material och ett klassrum där vi tar
emot grupper för information.
Vi som arbetar på Minnesbanken ger service till
besökarna, svarar på frågor via telefon, brev och e-post.
En stor arbetsuppgift är att ordna upp inkommet
material och vårda det som redan finns hos oss.

Våra besökare är bygdeforskare, släktforskare,
studenter vid Högskolan, studiecirklar, skolungdomar
från gymnasierna och grundskolorna i länet mfl.

I Minnesbanken finns

- Bildarkiv -
I Bildarkivet finns 9 miljoner negativ och glasplåtar.
Bildarkivet innehåller 800.000 pappersbilder från byarna
runt om i Jämtlands län. Dessa foton kan man beställa
fram och titta på. Bland dessa foton ingår de som togs
vid byggnadsinventeringarna runt om i länet på 1970-
talet. Av fotona finns nu 40.000 inlagda i en databas och
dessa foton kommer närmaste året att läggas ut på
Internet. Arbete pågår löpande att digitalisera
fotosamlingen. Vi har även en bildbyrå som säljer
fotografier. Museets fotografer gör bilder både på
papper och digitalt.

- Bibliotek -
I Biblioteket finns 35.000 böcker med inriktning på
kulturhistoria och böcker om Jämtlands län. Biblioteket
är ett referensbibliotek. Eftersom man inte får låna hem
böckerna, så hjälper vi till med fotokopior på intressant
material
.

- Arkiv -
I Faktaarkivet finns Föremålsregister (både på papper
och digitalt), tidningsklipp (gamla klippböcker och
nyare tidningsklipp), film/videofilmer, ljudband med
folkmusik och berättelser på dialekt, kartor och ritningar,
arkivalier, trycksaker (gamla turistbroschyrer, kataloger
mm.), fornminnesinventeringen i länet inprickat på

kartor, övriga arkeologiska inventeringar och
arkeologiska rapporter, etnologiska uppteckningar
(både på papper och digitalt), folkdräktmönster,
slöjdinventeringar mm.

Foto: Ingalill Granbom, Jämtlands läns museum
Bildtext: I trappen upp till Minnesbanken har vi alltid en
miniutställning. På väggen hänger foton. Temat på
Arkivens dag 2003 var idrott, kropp och hälsa. Vi har
just nu det temat även på fotona och utställningen i
trappen.
Alla foton och allt arkivmaterial i Minnesbanken är
sökbart på begreppen Plats, Person, Ämne och Tid.
Den viktigaste sökvägen för att hitta i vårt material är
Platsen = socken och by. Många yngre besökare känner
inte till begreppet socken. Vi hjälper då besökaren att
leta reda på rätt socken. För oss som arbetar på
Minnesbanken är det viktigt att sockenbegreppet finns
kvar. Begreppet är lagom stort för att göra sökningen
effektiv.
Sökvägen Person används för att hitta igen foton på
enskilda personer, tex porträtt och bröllopsbilder. I
faktaarkivet används begreppet för att hitta igen
dagböcker och enskilda personers inlämnade arkiv.
En del besökare som kommer till Minnesbanken är också
intresserade av ett visst Ämne, tex fäbodar, bilar, samer
mm. När det gäller foton kan besökaren då leta i
fotokopior insorterade på olika ämnen. Många
uppteckningar ligger också insorterade på ämne förutom
på socken.
                                                                  Fortsätning Sid 5.
Medlemskap
Medlemskap i föreningen DIS-MITT kräver
med-lemskap i Föreningen DIS. Medlemsavgiften
för DIS är 100 kr och för DIS-MITT 60 kr.
OBS att bägge avgifterna inbetalas på
Föreningen DIS’ postgiro 14033-5. Ange namn,
adress, post-adress, tel.nr och ev e-post-adress
samt vilken/vilka föreningar som avgiften avser.
Anmälan kan även ske på Föreningen hemsi-da:
http://www.dis.se
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En fadder presenterar sig:

Tony Rödin, född 1965 i Bollnäs
Personligt: Drifttekniker, sambo med 3 kottar (var
av 2 bonusbarn)
Släktforskning: Började nog första gången när jag
var 14-15 år. Sedan fick jag en ”nytändning” för
15 år sedan
när jag upptäckte datorns förträfflighet! Mina anor
är främst från Hälsingland, Gästrikland, Värmland
och Dalarna. 
Disgen har jag haft sedan urminnes tider :-) vet
faktiskt inte riktigt när! Måste vara ganska tidigt
då jag är
medlem 1631, måste vara kring 1990-1992. hade
då den gamla hedliga ”Dos-Disgen”.
Jag började kommunicera med andra
släktforskare via FidoNet i början på 90-talet,
innan jag hittade Internet,
omkring -95
Att jag blev Disfadder beror nog mest på att alla
som i min närhet visste att jag hade DisGen ringde
iallafall...
Jag har mest erfarenhet av DisGen, har testat
lite gratisprogram samt Holger, Reunion, Min
Släkt osv.
men jag kommer bäst överens med DisGen. Även
om det inte är perfekt!
Tony Rödin

Inför studiedagen 20/4 i Ramsele
Inför vår studiedag i vår om släktforskning. Jag stötte
på en magisteruppsats vid Bibliotekshögskolan i Borås
som behanmdlar bibliotekariers och släktforskares
attityder till släktforskning på bibliotek. Nåt att använda
sig av eller referera till? Uppsatsen finns på denna länk:
http://www.hb.se/bhs/slutversioner/2003/03-19.pdf
Roland
LÄNSBIBLIOTEKET VÄSTERNORRLAND
tel 0611-865 51
fax 0611-865 50
mobil 070-642 20 31
e-post roland.tiger”at”bib.mh.se
www.lansbib.bib.mh.se

Det enda material som är sökbart på Tid är foton där
man fokuserar på klädedräkten.

Foto: Ingalill Granbom, Jämtlands läns museum
Bildtext: Besökare i Minnesbanken på Arkivens dag
2003.
Ju mer material som kommer in i våra databaser, desto
mer kan man använda sig av olika
kombinationssökningar för att snabbt få fram material
till besökaren. Digitaliseringen kommer att ta tid, men i
framtiden kommer man nog att kunna sitta hemma vid
sin egen dator och söka i vårt material.
Vi som arbetar här på Minnesbanken tror dock att det
fortfarande i framtiden kommer att finnas besökare i
Minnesbanken, som vill ha papperskänslan och läsa
originalmaterial.

Kom gärna och besök oss. Vi finns i Gamla museet,
Museiplan i Östersund.

Kerstin Ellert

Minnesbanken, Jämtlands läns museum
Faktarum med fotografier, uppteckningar,
tidningsklipp, inventeringar mm.
Forskarsalen är öppen vardagar kl 9-15
Tel: 063-14 01 97
e-post: minnesbanken@jamtli.com
hemsida: www.jamtli.com

DIS 19000:e medlem är här
Så har då medlemsantalet passerat

19.000, vilket skedde den 5 januari
bland 25 (!) nya medlemmar som betalt
avgift denna dag lottades 1 vinnare
fram som den 19000:e
Han har släktforskat sedan i höstas,
men har ännu inget

släktforskarprogram,  så DISGEN-
presenten blir välkommen
det tog 19 år för DIS att få ihop
medlemsantal 10.000 (1980 - 1999) men
bara 5 år att få ihop nästa 10.000
(1999 - 2004)

med nuvarande takt uppnås
medlemsantal 20.000 i maj 2004
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En medlem presenterar sig:
Medlem 4689
Svårare än så är det
inte att beskriva mig
själv. Dessa siffror
innebär att jag har
varit medlem i DIS
samt DIS-Mitt i cirka
10 år. Forskningen
bedrivs mest i det inre
av Hälsingland samt i
Medelpad. Utflykter
görs även till
Västerbotten.

Jag har hela tiden brottats med problem och hela tiden
blivit frågad om varför jag håller på med släktforskning.
Svaret vet jag inte riktigt, men det visar väl sig kanske i
slutet av denna presentation.

Problemen som nämndes startade men DISGEN för
MAC. Det blev MAC därför att jag hade en sådan på
jobbet. Att finna personer att börja knappa in i
programmet var inte svårt, de fanns intill mig och de
visste var ”gamlingarna” kommit från. Efter ett år fick
jag tag i en bok där min fars släkt fanns med. Det satte
verkligen igång intresset. Men DISGEN för MAC var
ingen höjdare, det skedde ingen utveckling av
programmet.

Mitt andra stora problem var att jag skaffade DISGEN
för PC och försökte konvertera över filerna. Alla orter
och händelsenotiser hamnade lite hur som helst. Det
blev ett evigt städande. Jag testade även DISBYT och
fick en diger lista med fel, bland annat på de orter som
jag nyligen hade förändrat. Så det blev till att göra om
allt igen.

Ett annat problem var min kära hustru. De som inte har
intresset för släktforskning har inte samma tålamod med
att jag ständigt var upptagen med ”gamlingar”. Men
problem är till för att övervinnas. Det finns faktiskt
släktforskare även på frugans sida, vilket var min
räddning. Nu har fruproblemet blivit ett engagemang
från hennes sida, litet men dock. En gren kom norrut
samtidigt som järnvägen byggdes och hamnade i
Västerbotten, en annan gren har alltid befunnit sig där.

Släktträffar, böcker, Medelpadsarkivet, SVAR i Ramsele,
Medelpadsskivan, gaggträff i Selånger men framförallt
internet har gett mig ännu mer fakta att knappa in.
Under åren har cirka 7 personer hört av sig till mig. De
har själva lämnat anor till DISBYT och hittat mina anor.
Detta har genererat mer jobb, vilket är roligt.

Jag har vid det senaste årsskiftet lämnat in fler anor till
DISBYT och fått samma svar ännu en gång, jag måste
fixa till mina orter. Det får inte heta si och så, men jag har
själv sett skylten med namnet, så jag fortsätter hålla på
min rätt, men resten ska naturligtvis ändras.

Arbetskamrater och andra fortsätter att fråga varför jag
håller på med detta. Jag kan fortfarande inte svara på
frågan riktigt, men visst är det spännande att ha tjuvar
och banditer, präster som gjorde lite annat på sidan om,
släkt som lånade pengar men aldrig hörde av sig sedan,
att se att prästen skrev in ”tokig” i kyrkboken efter ett
besök i hemmet där far i huset var pingstvän.

Jag försöker verkligen att slita mig från detta men har nu
bestämt mig att vända på allt. Jag ska starta från den
förste person som tog sig namnet Hast. Han hette Lars
Carlsson och var soldat i Hälsinge regemente. Hans
ättlingar ska nu kartläggas. Det kan dock bli problem,
frugan vill åt datorn, hon ska knappa in sina
”gamlingar”!

Det är inte lätt att vara släktforskare, inte ens på min
amatörnivå, men varför ge upp.
Anders Hast
http://www.andershast.se.fm/

Länktips!

Dennis Samuelsson i Stöde

http://come.to/medelpad

Sundsvallsminnen
http://minnen.sundsvall.se/default.htm

Nättidning
Detta är nummer 3 av vår nättidning. För att
förhoppningsvis få en snyggare layout och mer
flexibilitet så har jag gått över från att göra
tidningen i word till PageMaker.
Detta var inte helt lätt. Så med instruktionsbok i en
handen och en deadline fnysande i nacken har jag
fått gena en hel del. Numret kan kännas lite
andefattigt och det beror delvis på att jag inte
kunnat jaga intressant material i samma
utsträckning. Jag vill dock tacka alla som bidragit
med artiklar, presentationer m.m.
Kontakta mig gärna om du har en intressant sida
du vill tipsa om, din egen eller någon annans. Alla
kommentarer och idéer mottages med tacksamhet.
Anna Söderström
Anna.a.soderstrom”at”telia.com
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Landsarkivet i Härnösand
Öppettider huvuddepån:
Måndag - fredag 09.00 - 16.00
Tisdagar kvällsöppet till 20.00 (september - maj)
Sekretessforskarsalen öppen mån - fre 13.00 -
16.00
Öppettider depå Släggan (KA5-
området):
Måndag - fredag 09.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Telefontider: 09.30 - 12.00
Tel vxl 0611-347600
Under våren kommer landsarkivet att exklusivt
för medlemmar i släktforskarföreningar hålla
öppet ett antal lördagar. De lördagar som är
aktuellt jus nu är:
28 feb då Roberth Hammarstedt kommer att
demonstrera DISGEN 8
20 mars
24 april
15 maj
På www.dis-mitt.y.se kommer aktuell
information att hållas om olika aktiviteter på
dessa lördagar.

Landsarkivet i Östersund
Postadress: Arkivvägen 1, 831 31 ÖSTERSUND
Besöksadress: Arkivvägen 1 (Museiplan)
E-post: landsarkivet@landsarkivet-ostersund.ra.se
Hemsida: www.ra.se/ola
Telefon, växel: 063 - 10 84 85
Telefax: 063 - 12 18 24

Öppethållande
September - maj
Måndag-fredag 09.00 - 16.00
Tisdagar 09.00 - 20.30
Folkbokföringsavdelningen
Måndag - fredag 13.00 - 16.00
Juni - Augusti
Måndag - fredag 10.00 - 15.00
Folkbokföringsavdelningen
Måndag - fredag 13.00 - 15.00

Årsmöte i DIS-MITT lördag  21 februari
2004.

Dagordning

a) Val av ordförande för mötet.

b) Val av sekreterare för mötet.

c) Val av två justerare, tillika rösträknare, att
jämte ordföranden justera protokollet.

d) Fråga om mötet är behörigen utlyst.

e) Fastställande av föredragningslistan.

f) Styrelsens årsberättelse.

g) Revisorernas berättelse.

h) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

i) Val av ordförande på ett år.

j) Val av halva antalet övriga styrelseledamöter på
två år.

k) Val av tre styrelsesuppleanter på ett år.

1) Val av två revisorer på ett år.

m) Val av en revisorsuppleant på ett år.

n) Val av tre ledamöter i valberedningen på ett år.

o) Behandling av inkomna motioner och förslag
från styrelsen.

p) Fastställande av budget.

q) Fastställande av årsavgift för verksamhetsåret.

Intresseanmälan till kurs i
släktforskningsprogrammet Reunion
Jämtlands läns släktforskare kommer, om intresse
finns, att ordna en endags-helg-grundkurs i
Reunion under hösten 2004.
Är Du intresserad meddela
Kerstin Ellert kerstin.ellert@telia.com
Ledare för kursen blir Micael Korndahl.
Han säljer programmet genom Gensoft i Åre.
Kursen blir någonstans i Jämtland.
Hör av dig snarast om Du är intresserad.

Kommande program

20 april 2004, Studiedag i Ramsele med temat
släktforskning. Konferensavgiften är 250 kronor
med fika och lunch inräknat. Tiden är 9.00-15.00.

13-15 augusti 2004, släktforskardagar i Östersund.

27-28 augusti 2005, släktforskardagar i Göteborg
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Lördagsöppet på Landsarkivet.

Foto: Barbro G Andersson

Ett nytt samarbete mellan släktforskare och landsarkivet
i Härnösand började lördagen den 31 januari 2004.
Landsarkivet håller öppet en lördag i månaden kl 10 – 15
under vårvintern bemannad med en ansvarig tjänsteman
från landsarkivet och övrig personal från föreningarna i
närheten av Härnösand. DIS-MITT stödjer
verksamheten med föredragshållare och tar en del av
vissa kostnader.
Vädret den här första lördagen var mycket ogynnsamt
med ymnigt snöande under natten och morgonen, hård
blåst med yrande snö. E4 var bitvis oplogad och mycket
svårframkomlig. De mindre vägarna var i ännu sämre
skick liksom gatorna i Härnösand. Trots detta hade 20
släktforskare kommit fram till dagens första föredrag kl
10.00 av Thord Bylund. Ett andra föredrag höll Thord kl
13.00.
Thord berättade under 1½ timme under rubriken ”När
källorna sviker”. Han berättade mycket om handlingar
som inte filmats och att 90 % av forskningen vid
landsarkivet sker på 5 % av befintligt material
(mestadels kyrkohandlingar). I arkiven finns otroliga
mängder handlingar som sällan eller aldrig används. Ett
exempel var en handling som legat orörd i minst 150 år,
ett annat att handlingar ibland förvaras i helt osannolika
arkiv och då kan bli svåra att hitta även för experter på
arkivering.

Ett viktigt tips fick åhörarna: Landsarkivets
förteckningar över handlingar används på tok för litet
av forskarna. Förteckningarna kan hjälpa forskare att
snabbare komma rätt i sitt sökande.

Några ytterligare upplysningar vi åhörare fick var:
Endast 5 % av allt material är filmat.
Efter år 1900 är endast
folkbokföringshandlingar filmade.
Akter till domstolsmål är ej filmade.
Register till flyttningsattester finns fram till
1860.
I Kyrkoräkenskaper och Fattigräkenskaper kan
man hitta viktiga upplysningar.
Mormonerna filmade inte bilagor till Födelse-,
Död-, Begravningsböcker och
Husförhörslängder.
I Skarprättarens reseräkningar kan man hitta
uppgifter om: Uppdrag, utgifter och ersättning.
Räkningarna skrevs i 2 ex, ett ingivet till
länsstyrelsen och ett – fullständigare utformat
–till JK.
Erforderligt pass för förflyttning inom landet
finns för X och Y län för tiden 1719 – 1860 i
passlistor som levererades till passregistret
hos JK.
Fängelserna redovisade varje månad fångarna
till JK.
JK:s arkiv i Stockholm omfattar ca 2000
hyllmeter och är ej filmat.
Andra sällan besökta arkiv finns för bl a Polis,
Tull, Skolor, Kronofogdar, Länsmän och
Landsfogdar. Kronofogdar och Länsmän med
sina gamla funktioner försvann 1917.
Lagfarter fram till 1900 och Bouppteckningar
fram till 1860 finns i arkiven.
Konseljakter 1840-1970 och Regeringsakter
från 1970 – är ej filmade.
Det som inte filmats finns i original vid arkiven
och kan studeras där.

Thord avslutade med en allmän fundering om vilka som
släktforskar eller är intresserade av släktforskning. Det
verkar som om det är socialt väletablerade som är mest
intresserade av sina rötter medan de som känner till att
det finns sociala problem i släkten har inget eller litet
intresse.
Sammanlagt 36 åhörare lyssnade på och applåderade
Thords intressanta föredrag och/eller forskade på egen
hand i landsarkivets handlingar. Ett fint resultat i
snöstormen som bedarrade under dagen så att
hemresorna kunde göras betydligt säkrare än
ditresorna.

Tillhör DU en av dem som glömt att betala
sin årsavgift till DIS?
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DIS-MITTs funktionärer 2004

Staffan Bodén Ordförande tel 0650-561 417 sboden”at”post.utfors.se
Karl-Ingvar Ångström Vice ordförande tel 0611-20341 karl-ingvar.angstrom”at”telia.com
Reine Björkman Sekreterare tel 0660-189 41 reine41”at”webaid.se

Redaktionsgrupp
Jan Lilliesköld Kassör tel 060-536 359 jan.lillieskold"at"telia.com

Medlemsregistator
Anna Söderström Ledamot, tel 060-155 030 anna.a.soderstrom"at"telia.com

Redaktör
Tomas Andersson Ledamot. tel 060-173 805 spindeln"at"telia.com

Webbmaster,
Redaktionsgrupp

Arne Ahlström Ledamot tel 063-109 719 arne.ahlstrom"at"comhem.se
AnneChristine Norman Suppleant tel 0692-104 64 annechristine.norman"at"telia.com
Harriet Frändén Suppleant tel 0652-510 28 harriet.franden"at"hem.utfors.se
Bo Näsström Suppleant tel 026-101 012 bo.nasstrom"at"telia.com
Bernth Lindfors Hedersled, tel 060-315 24 bernth.lindfors"at"telia.com

Utbildningsansvarig,
Fadderansvarig

Robert Hammarstedt Hedersled, tel 060-302 28 robert.hammarstedt"at"telia.com
Teknikansvarig

Tomas Sahlin DISBYT-omb. tel 060-158 411 tomas.sahlin"at"home.se

DIS-MITT-ombud:
Dellenbygdens SFF: Gösta Olsson, Sjömyra 2887, 820 60 DELSBO, tel 0653-120 51, e-post:

parmasen”at”swipnet.se
Hembygds- och SF Nolaskogs: Lennart Näslund, Nordanås 134, 891 92 Ö-VIK, tel 0660-37 21 09,  e-post:

lintagan”at”home.se
Jämtlands läns SFF: Georg Hansson, Lillfjällvägen 4, 831 71 ÖSTERSUND, tel 063-852 12, e-post:

g.hansa”at”mbox300.swipnet.se
Midälva GF: Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel 060-55 83 39, e-post: ann.lin”at”telia.com
Nordanstigs Bygd och Släktband: Lage Bergvik, Vändbrov. 8, 820 78 HASSELA, tel 0652-400 00,

lage.b.bergvik”at”nordanstig.mail.telia.com
Sollefteå SFS: Jörgen Desén, Forsed 138, 873 91 BOLLSTABRUK, tel 0612-243 30, e-post: jorgen”at”desen.nu
Västra Häsinglands FF: Gertrud Söderin, Box 58, 827 22 LJUSDAL, tel 0651-155 87, e-post:

soderin”at”zeta.telenordia.se
Ådalens SFF: Curt Sundqvist, Box 88, 870 32 ULLÅNGER, tel 0613-130 00, e-post: curt”at”hkship.se

Föreningsadresser:
Föreningen DIS-MITT, Skolg 3A, 825 31 IGGESUND
Postgiro 620 19 15-3, Org.nr 889201-9814
DIS-MITT’s hemsida, c/o Tomas Andersson, Gamlav 80, 862 32 KVISSLEBY, tel: 060-173805, e-post

spindeln”at”telia.com Hemsida: www.dis-mitt.y.se
Föreningen DIS, Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING, Tel 013-14 90 43, Telefax 013-14 90 91, Postgiro: 140

33-5, e-post: dis”at”dis.se Hemsida: www.dis.se
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Budgetförslag för 2004

Intäkter

Budget -03 Utfall -03 % Förslag -04

Medlemsavgifter 45,000 47,220 105% 49,000

Medlemsbidrag från DIS (25-kronan) 18,750 19,675 105% 20,750

Extra anslag från DIS 34,800

Räntor 33

Div. intäkter 250 550 220% 250

Summa: 64,000 102,278 160% 70,000

Kostnader

Administration 3,000 1,257 42% 3,000

Medlemsblad/info (tryck+porto) 28,000 12,117 43% 12,000

Möten (lokalhyror, förtäring, resor) 20,000 38,171 *) 191% 40,000

Inköp av teknisk utrustning m.m. 3,000 4,969 166% 13,000

WEB 2,000 4,427 221% 4,000

Div. kostnader 8,000 12,024 150% 10,000

Årets resultat 0 29,313 -12,000

Summa: 64,000 102,278 160% 70,000

*) Inklusive fadderträff

Rapport från Årsmötet
Årsmötet hölls lördagen den 21 februari på
Västhagen, Sundsvall med ca 35 personer
närvarande.Det startade med årsmötesförhandlingar.
Det blev vissa förändringar i styrelsen och vi tackar
de styrelsemedlemmar som utgår för deras arbete
och önskar de nya välkomna. För aktuell styrelse se
sid 2. Revisorer och valberedning ser ut som
tidigare.
Inga motioner eller förslag hade inkommit till
styrelsen. Årsavgiften fastställdes och kommer att
förbli oförändrad.
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Verksamhetsberättelse 2004

Styrelseledamöter Staffan Bodén Iggesund Ordförande
Karl-Ingvar Ångström Härnösand Vice ordförande
Tommy Forsström Hudiksvall Sekreterare, info-ansvarig till 1/10
Reine Björkman Örnsköldsvik Sekreterare, info-ansvarig fr 1/10
Jan Lilliesköld Sundsbruk Kassör, medlemsregistrator
Anna Söderström Sundsvall Redaktör
Tomas Andersson Njurunda Webbmaster
Sven Schylberg Brunflo Ledamot

Styrelsesuppleanter Reine Björkman Örnsköldsvik till 1/10
Lasse Frej Alnö
Gertrud Söderin Ljusdal

Hedersledamöter Bernth Lindfors Njurunda Hedersledamot nr 1
Robert Hammarstedt Njurunda Hedersledamot nr 2
Göran Karis Sundsvall Hedersledamot nr 3
Annika Lindqvist Alnö Hedersledamot nr 4
Lennart Lindqvist Alnö Hedersledamot nr 5

DISBYT-ombud Tomas Sahlin Sundsvall

Fadderansvarig Bernth Lindfors Njurunda

Teknikansvarig Robert Hammarstedt Njurunda

Utbildningsansvarig Bernth Lindfors Njurunda

Redaktionsgrupp Anna Söderström Sundsvall
Tomas Andersson Njurunda
Reine Björkman Örnsköldsvik

Webbmaster Tomas Andersson Njurunda

Revisorer Göran Karis Sundsvall
Kurt Pettersson Sundsvall

Revisorsuppleant Helén Mattsson Njurunda

Valberedning Annika Lindqvist Alnön Sammankallande
Jan-Ove Jansson Gävle
Georg Lundqvist Bjästa

DIS-MITT-ombud Gösta Olsson Dellenbygdens SFF
Lennart Näslund Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs
Georg Hansson Jämtlands läns SFF
Annika Lindqvist Midälva GF
Lage Bergvik Nordanstigs Bygd o Släktband
Jörgen Desén Sollefteå SFS
Gertrud Söderin Västra Hälsinglands FF
Curt Sundqvist Ådalens SFF
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DIS-faddrar i X, Y och Z län

Disgen
Arne Ahlström 83133 Östersund
Arne Bixo 82412 Fränsta
Claes Embäck 80425 Gävle
Sven Erik Fahlesson 89232 Domsjö
Tommy Forsström 82491 Hudiksvall
Harriet Frändén 82070 Bergsjö
Peter Johansson 89133 Örnsköldsvik
Bernth Lindfors 86240 Njurunda
Sigurd Nygren 90624 Umeå
Lennart Näslund 89192 Örnsköldsvik
GöstaOlsson 82060 Delsbo
Tony Rödin 82135 Bollnäs
Sven Schylberg 83498 Brunflo
Arne Söderström 82593 Njutånger
Joacim Söderström 85462 Sundsvall

Holger
Tony Jonsson 87010 Älandsbro
Wido Lith 83244 Frösön
BjörnThunberg 87132 Härnösand

Min Släkt
BjörnNilsson 83161 Östersund

Reunion
Kerstin Farm 85644 Sundsvall
Gunilla Hermander 82442 Hudiksvall
Micael Korndahl 83013 Åre

Styrelsemöten Styrelsens har under året haft 6 st protokollförda sammanträden där beslut fattats.
Mötena har alternerat mellan Sundsvall, Iggesund samt en gång i Mellanfjärden.

Föreningsmöten Föreningen har haft ett föreningsmöte, årsmötet lördag den 23/2 2003 i Sundsvall

Medlemsantal Medlemsantalet har under året ökat med netto 75 personer (ca 10 %) från 750 st till
822 st.

Medlemsavgiften Har varit 60 kr under år 2003.

Micael Korndahl

Gunilla Hermander

Harriet Frändén

Sven Erik Fahlesson
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Hänt under verksamhetsåret:

Vid årsmötet 2003 avgick nästan all gamla = erfarna styrelseledamöter: ordförande, sekreterare,
kassör, redaktör och webbmaster. Styrelsen har fått lov att skapa nya kontaktvägar såväl utåt som inåt.
Vi har försökt bygga ett lag och anser att vi kommit en god bit på väg. Under arbetet med att finna en
gemensam inriktning för föreningen har medlemsverksamheten inte fått full uppmärksamhet. Vi beklagar
att ett medlemsmöte inte anordnades hösten -03. Planerna för år 2004 innefattar medlemsmöten på flera
orter i regionen, utbildning där den är efterfrågad, utbyggnad av fadderverksamheten för att täcka in
programmen Disgen, Holger, Min släkt och Reunion, deltagande i släktforskardagarna i Östersund mm.

Föreningens tidning DIS-MITTNytt distribueras fr o m nr 2/2003 i pdf-format och hämtas från
föreningens hemsida. Tidningen kommer hädanefter ut med 4 nr/år.

Inför risken att sockenbegreppet skall försvinna har vi liksom många andra intresserade av
släktforskning genom flitigt användande av vykort försökt förmå rikets beslutsfattare att inse vikten av
att sockennamnen fortsättningsvis används av myndigheter.

Föreningen fick under våren vetskap om att en statlig myndighet skulle avyttra ett antal äldre datorer.
De bedömdes kunna vara till nytta för släktforskare. Intresse anmäldes för att överta datorerna, men det
har inte hittills lett till något resultat. Frågan bevakas av styrelsen.

De mycket långa resvägarna för styrelseledamöterna har gjort att möjlighet till sammanträden med hjälp
av modern teknik undersöks. Målsättningen är att genom en enkel videokonferensteknik spara tids- och
resekostnader och slippa ibland riskabla resor på vintervägar.

DIS-MITTs hemsida har med sin nye webbmaster fått en ny utformning. På grund av svårigheter med
Internettjänsten och ev. byte av domännamn har den inte fått sin slutliga utformning ännu.

Lördag 22/2 Årsmötet 2002 hölls i Mitthögskolans lokaler i Sundsvall. Under dagen fann
möjlighet att söka på föreningens olika CD-skivor samt att lämna DISBYT-utdrag.

Feb - Mar I samarbete med Medborgarskolan anordnades en grundkurs DG8 (4 kvällar) med
Bernth Lindfors som ledare.

Lö-Sön 15-16/3 Vid en släktforskarkonferens i Skellefteå deltog för föreningen K-I Ångström.

Lördag 22/3 Föreningen har i samarrangemang med Gästriklands Genealogiska Förening haft en
Workshop i Disgen 8, bildskanning och CD-bränning i Gästriklands GF:s lokal i
Gävle. Medverkande: Staffan Bodén.

Söndag 13/7 Föreningen medverkade vid Alnödagen i Alnö hembygdsgård. Lennart Lindqvist visade
släktforskning med mikrokort, speciellt Alnö, samt informerade om föreningarna DIS och
DIS-MITT. Arrangör: Alnö hembygdsförening.

Lördag 16/8 Föreningen medverkade vid Klampenborgsdagen i Njurunda. Lennart Lindqvist visade
Klampenborgsbasen samt informerade om föreningarna DIS och DIS-MITT. Arrangör:
Klampenborgsföreningen.

Torsdag 21/8 Föreningen har tillsammans med Hudiksvallbygdens Släktforskarförening medverkat vid
arrangemanget Kulturskymning på Storgatan i Hudiksvall. Staffan Bodén, m.fl. pratade
släktforskning och visade mikrokort, DG8, ”dödskivan” och släktböcker, mm.
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Lö-Sön 23-24/8 Vid årets Släktforskardagar i Ronneby representerades föreningen av K-I Ångström.

Söndag 31/8 Föreningen medverkade, i samarbete med Midälva Genealogiska Förening, vid
Skogens dag med Skörde- och Hantverksmarknad på Norra Stadsberget i
Sundsvall. Annika och Lennart Lindqvist visade Ättlingar till Bredsjö-Ante med hjälp
av Disgen, samt informerade om föreningarna DIS och DIS-MITT. Arrangör: Norra
Berget.

Onsdag 24/9 Annika Lindqvist hade Information om släktforskning, visade Disgen samt
informerade om föreningarna DIS och DIS-MITT vid en träff med pensionärer i
Servicehuset, Alnö. Arrangör: Alnö PRO.

Lö-Sön 18-19/10 En fadderträff för regionens faddrar arrangerades i Fränsta vid Ålsta folkhögskola i
oktober. En samtidig träff för ordförandena i släktforskarföreningarna samlade
ungefär halva antalet ordföranden. Båda träffarna uppskattades och förväntades få
uppföljare.

Tisdag 21/10 Vid ett föreningsmöte med Nordanstigs Bygd och Band medverkade Staffan Bodén
och visade forskning med Genline, Arkion och sajter på Internet i USA.

Lördag 25/10 Föreningen medverkade vid en Forskarlördag i Kuskbostaden, Svartviks Herrgård.
Lennart Lindqvist visade Disgen, surfade på Internet med DISBYT, m.m., visade
Klampenborgsbasen och diverse register på CD samt informerade om föreningarna
DIS och DIS-MITT. Medverkade gjorde också Lena Lundin från Midälva
Genealogiska Förening, som visade släktforskning med mikrokort, speciellt Njurunda,
och informerade om Midälva GF. Arrangör: Föreningen Svartviksdagarna.

Lördag 8/11 Föreningen medverkade vid Arkivens dag hos Medelpadsarkiv i Kulturmagasinet,
Sundsvall. Anna Söderström visade Disgen 8 och CD-skivor samt informerade om
DIS och DIS-MITT.

Onsdag 3/12 Föreningen hade i KFUM’s lokaler i Sundsvall, i samarrangemang med Midälva
Genealogiska Förening, en Gaggträff Värmland. Medverkande var Lennart
Lindqvist från DIS-MITT och MGF.

Okt - Nov Jämtlands länds Släktforskare arrangerade 2 st Grundkurser i Disgen 8 i Östersund,
med Bernth Lindfors som ledare. Platsen var Primrose, Tallåsvägen 6 i Östersund.

Okt - Nov I samarbete med Medborgarskolan, Sundsvall anordnades en grundkurs DG8 (4
kvällar) och en fördjupningskurs DG8 (4 kvällar) om ortsregister, kartbehandling,
statistik, felrättning mm med Bernth Lindfors som ledare.

Lokaler                Föreningen delade under året lokal med Hudiksvallsbygdens Släktforskarförening.
Lokalen finns på Skolgatan 3A, Iggesund. Föreningen söker även en lokal i
Sundsvallsområdet.

Kurs- och fadderverksamhet
Föreningen har under verksamhetsåret arbetat för att sprida kunskaper när det gäller
datoranvändning i släktforskningen. Vi har strävat efter att anordna kursverksamhet på
de orter där behov finns. Antalet faddrar har under året utökats till 22 st. De har under
året hjälpt medlemmarna när de haft problem med datorer och program. Numera har
vi faddrar för programmen Disgen, Holger, Min släkt och Reunion.
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Inköp                     Föreningen har under verksamhetsåret inköpt ett antal CD-skivor av intresse för
släktforskare och hade vid årsskiftet 36 olikatitlar. Tillfälle till sökning ges vid
föreningens olika träffar. Inköp av hårdvara har inte skett under året.

Disbyt                  Disbyt-basen har funnits hos vårt Disbyt-ombud Tomas Sahlin samt tillgänglig på
Internet via Föreningen DIS’ hemsida.

DIS-MITT            Föreningen har drivit och utvecklat en hemsida på Internet. Webbmaster på Internet
har varit Tomas Andersson DIS-MITTNytt Vårt medlemsblad, DIS-MITTNytt, som
bland annat informerar om föreningens verksamhet, har utkommit med tre nummer.
Årets första nummer trycktes och skickades till medlemmarna, de två följande har
varit tillgängliga i pdf-format att hämta från vår hemsida. Redaktör har varit Anna
Söderström. Övriga i redaktionsgruppen har varit Tomas Andersson och Reine
Björkman Information Ett utbyte av information i form av medlemsblad,
meddelanden, medlemsförteckningar, mm, har skett med ett antal föreningar,
främst inom XYZ-regionen

Ordförande har ordet
Bo Näsström, Gävle valdes
in som suppleant i
styrelsen vid vårt senaste
möte. Välkommen Bo att
representera DIS-MITT.
Vi satsar på att ytterligare
fördjupa samarbetet med
släktforskarföreningarna i
regionen. Därför
återkommer Ålstaträffen i
oktober för andra året i
rad. Förhoppningen är att alla
släktforskarföreningarna ska vara intresserade att
vara representerade. Inbjudan har gått till
ordförandena.
Vi ska också satsa på ’brush up’-möten (i höst) för
medlemmar som vill ha förnyad genomgång av
forskarprogram. Där kommer faddrar att
engageras.
Kom ihåg att anmäla dig till släktforskardagarna i
Östersund i augusti!
En utvärdering av verksamheten pågår internt i
styrelsen. Du som har synpunkter i frågan är
välkommen att höra av dig till mig. Dina åsikter
kommer att beaktas, Valborg är precis avklarad och
nu står sommaren för dörren. De allra flesta gör
väl någon slags uppehåll under semestertiden, men
snart är det höst och forskartid igen. Man har alltid
något att se fram emot.
Ha en bra SOMMAR,

Staffan

Nu har DIS passerat 20000 medlemmar.

DIS har nu lottat fram den 20000:e medlemmen bland
de 21 (!) som Betalade sin medlemsavgift den 25
mars,en besökande DIS-are från Stockholm fick dra
lotten. Det blev Margaretha Lind i Västerhaninge, som
därmed utsågs som den 20000:e medlemmen.
Margaretha är nybliven pensionär och ska nu återuppta
sin släktforskning
efter många års uppehåll, och hon blev glad både för
DISGEN-programmet och den ”extra” presenten till
den 20000:e, ett årsabonnemang på Genline.
Medlemsökningen, som senaste 12 mån varit ca 1600
netto nya, har nu återigen ökat, till ca 2000

Medlemskap
Medlemskap i föreningen DIS-MITT kräver
med-lemskap i Föreningen DIS. Medlemsavgiften
för DIS är 100 kr och för DIS-MITT 60 kr. OBS
att bägge avgifterna inbetalas på Föreningen DIS’
postgiro 14033-5. Ange namn, adress, post-adress,
tel.nr och ev e-post-adress samt vilken/vilka
föreningar som avgiften avser. Anmälan kan även
ske på Föreningen hemsi-da: http://www.dis.se

Minnesbanken, Jämtlands läns museum

Faktarum med fotografier, uppteckningar,
tidningsklipp, inventeringar mm.
Forskarsalen är öppen vardagar kl 9-15
Tel: 063-14 01 97
e-post: minnesbanken@jamtli.com
hemsida: www.jamtli.com
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Dis 27/3 i Söderhamn.

Forskarförening ALIR hade lördagen den 27
mars inbjudit allmänheten till en information
om olika datorprogram. Ett fyrtiotal
intresserade hade, trots det vackra vårvädret,
infunnit sig i Gröna rummet, Folkets Hus i
Söderhamn för att ta del av informationen.

Staffan Bodén, ordförande i Föreningen DIS-
MITT inledde med en presentation.
DIS står för ”Datorhjälp I Släktforskningen”
och den rikstäckande moderföreningen har
över 19600 medlemmar.

DIS-MITT är en regional förening i MITT-
Sverige (XYZ-länen) vars medlemmar är
intresserade av att använda datorn som hjälp
vid släktforskningen – detta oavsett vilket
dataprogram som används.
DIS har i egen regi skrivit program för
släktforskare, vilka fortlöpande underhålls och
utvecklas av föreningens medlemmar.
Släktforskarprogrammet DISGEN har fått stor
spridning bland medlemmarna.

IDIS-MITTs verksamhet ingår medlemsträffar
med föredrag och demonstrationer,
kursverksamhet. En utvecklad
”fadderverksamhet” underlättar för
medlemmarna. Faddrarna bistår med råd och
hjälp inför köp, installation och problem som
dyker upp under registreringsarbetet.
Staffan Bodén redogjorde också för övriga
närliggande funktioner/hjälpmedel för
släktforskare. Bl a. DISBYT – en databas för
an-sökning som innehåller 7,4 miljoner poster
och är uppbygd av DIS-medlemmar. Hemsida
finns på Internet http://.dis.se

Efter Staffan Bodéns presentation lämnades
ordet över till  Bernth Lindfors, utbildnings och
fadderansvarig i DIS-MITT.
Han redogjorde för funktioner och användning
ifyra olika släktforskarprogram Disgen, Holger,
Min Släkt, och Anarkiv

samtliga program registreras
släktmedlemmarna ungefär likartat,
dataprogrammen presenterar an-sedlar/
personakter,  an-tavlor, olika
sammanställningar mm.
Ortsregister med uppgifter om län, kommuner,
församlingar och byar underlättar i
forskningen. I ett av programmen finns en
karta över Sverige med län/kommuner/
församlingar.

En funktion som verkade mycket användbar
var att man kan flytta information och
forskarreslutat från ett program till ett annat
genom att använda ett särskilt filformat
(GEDCOM) vid överföringen.
I vissa program kan man gå vidare och arbeta
fram en släktbok eller släktkrönika med stöd
av de uppgifter man registrerat. Det går också
att scanna in fotografier  och tillfoga texter.
Ordlista för latinska ord fanns i ett program,
kalendrar och kalkylator är vanliga funktioner.

Bernth Lindfors poängterade att om man
använder Internet i sin släktforskning så skall
man komma ihåg att alla uppgifter där är
andrahanduppgifter. En mycket viktigt del i
släktforskningsarbetet är att hänvisa till
korrekta källor.
Sammanfattningsvis avslutade Bernth
Lindfors sitt anförande med att konstatera att
alla program har samma funktionalitet, det är
en smaksak vilket man väljer.

Deltagarna fick därefter tillfälle att ställa
frågor. Om det finns intresse kommer kurser i
olika släktforskarprogram att anordnas av
Forskarföreningen ALIR under hösten 2004.

Ingrid Fallström
Sekreterare i Forskarföreningen ALIR

Landsarkivet i Härnösand
Öppettider huvuddepån:
Måndag - fredag 09.00 - 16.00
Tisdagar kvällsöppet till 20.00 (september - maj)
Sekretessforskarsalen öppen mån - fre 13.00 - 16.00
Öppettider depå Släggan (KA5-området):
Måndag - fredag 09.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Telefontider: 09.30 - 12.00
Tel vxl 0611-347600
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Faddrar i X,Y och Z-län

PC/Disgen-faddrar
Claes Embäck, tel 026-19 25 00,
e-post: claes.emback”at”swipnet.se
Arne Ahlström, tel 063-109719
e-post: arne.ahlstrom”at”comhem.se
Gösta Olsson, tel 0653-120 51,
e-post: parmasen”at”swipnet.se
Harriet Frändén, tel 0652-51028,
e-post: harrietfranden”at”hem.utfors.se
Tony Rödin, tel 070-350 63 04,
e-post: tony.rodin”at”home.se
Tommy Forsström, tel 0650-149 25,
e-post: tommy.forsstrom”at”telia.com
Arne Söderström, tel 0650-700 91,
e-post: arnesm”at”algonet.se
Joacim Söderström, tel 060-155030,
e-post: joacim.h.soderstrom”at”telia.com
Arne Bixo, tel 0691-305 02,
e-post: arne.bixo.dis”at”home.se
Peter Johansson, tel 0660-375567,
e-post: peter.johansson”at”city.ornskoldsvik.com
Lennart Näslund, tel 0660-37 21 09,
e-post: lintagan”at”home.se
Sven Erik Fahlesson, tel 0660-50865,
e-post: fahlesson”at”hsn.nu
Sigurd Nygren, tel 090-18 64 87,
e-post: sigurd.nygren”at”ersboda.ac
Sven Schylberg, tel 063-207 01
e-post: slb312r”at”tninet.se

Mac/Reunion-faddrar
Gunilla Hermander, tel 0650-941 88,
e-post: macnilla”at”telia.com
Micael Korndahl. tel 0647-664777,
e-post: micael”at”gensoft.se
Kerstin Farm, tel 060-67 91 11,
  e-post: kerstin.farm”at”telia.com
PC/Holger-faddrar
Tony Jonsson, tel 0612-6716314,
e-post: transduco”at”yahoo.se
Wido Lith, tel 063-128961
e-post: widolith”at”hotmail.com

Min Släkt fadder
Björn Nilsson, tel 063-128378
e-post: bjonil”at”telia.com

Landsarkivet i Östersund
Postadress: Arkivvägen 1, 831 31 ÖSTERSUND
Besöksadress: Arkivvägen 1 (Museiplan)
E-post: landsarkivet”at”landsarkivet-
ostersund.ra.se
Hemsida: www.ra.se/ola
Telefon, växel: 063 - 10 84 85
Telefax: 063 - 12 18 24

Öppethållande
September - maj
Måndag-fredag 09.00 - 16.00
Tisdagar 09.00 - 20.30
Folkbokföringsavdelningen
Måndag - fredag 13.00 - 16.00
Juni - Augusti
Måndag - fredag 10.00 - 15.00
Folkbokföringsavdelningen
Måndag - fredag 13.00 - 15.00

Lördagsöppet på Landsarkivet i Härnösand.

Under senvintern och våren har landsarkivet i
Härnösand haft öppet några utvalda lördagar. Detta har
skett i samarbete med några närliggande släktforskar
föreningar. Tanken är att ge släktforskarna en möjlighet
att komma till landsarkivet under en helgdag och inte
bara på vardagar. Vissa lördagar har det även varit
föredrag. Under hösten finns 3 lördagar inbokade och
sedan skalle en utvärdering göras. De aktuella
lördagarna och eventuella föredrag kommer att
annonseras på vår hemsida under evenemang.

Medelpadsarkivet
Expedition och forskarsal Studieceller
   
September - April September - April
Måndag, Ons-Fre 10-17 Mån - Tor 10-19
Tisdag 10-19 Fredag 10-18
Lördag-Söndag Stängt Lördag 11-16
  Söndag stängt
   
Maj - Augusti Maj - Augusti
Måndag - Fredag 10-16 Mån - Tor 10-19
Tisdag 10-18 Fredag 10-18
Lördag-Söndag Stängt Lördag 11-16
  Söndag Stängt

Medelpadsarkivets öppettider
Extraöppet 2004: kl 11.00-15.00
 16/10, 13/11, 4/12
Måndagen den 21/6 t.o.m. torsdagen den 24/6 håller
Kulturmagasinet stängt på grund av fastighetsunderhåll.
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Program för Släktforskardagarna i
Östersund 13-15 aug 2004.

Fredag 13 augusti
10.00 – 17.00 Ordförandekonferens
10.00 – 17.00 Redaktörskurs, tidning
10.00 – 17.00 Redaktörskurs, hemsida
11.00 – 17.00 Cirkelledarkonferens  Visningar och
Utflykter
10.00 – 12.00 samt
13.00 – 15.00Visning av Landsarkivet,
Föreningsarkivet
10.00 – 12.00 samt
13.00 – 15.00Visning av Länsmuseets minnesbank.
14.00-15.30 Guidad tur i Länsmuseet och fornbyn
Jamtli
10.00-16.00 Utflykt till Brunflo, Hackås och Sunne
med start vid Folkets Hus i Östersund.
10.00-13.00 Utflykt till Frösön.

Lördag 14 augusti
09.30 Invigning av landshövding Maggi Mikaelsson.
09.30 Utställningen öppnar
Föredrag
10.00 - 11.00 Inger Zachrisson, ”Hur långt söderut har
det funnits samer?”
11.00 - 12.00 Anders Hansson, ”Armfeldts karoliner”
11.00 - 12.00Tore Hermundsson Vigerust,
”Härjedalens gårds- och släkthistoria 1500 - 1645”
11.30 - 14.00 LUNCH
13.00 - 16.00 RIKSSTÄMMA
13.00 - 14.00 Sven Schylberg,”Drömmen om
Amerika”
13.00 - 14.00Helmi Odelberg, ”Resan till
chokladlandet Sverige”
14.00 - 15.00 Anders Løøv, ”Namnskicket bland
sydsamerna” 14.00 - 15.00Gunilla Stavenow, ”Att
söka sina rötter i en annan världsdel”
15.00 - 16.00 Ingwar Åhrén, ”Samernas
vinterflyttningar från fjäll till hav”
15.00 - 16.00Catarina Karlsson ”Emigration - från
drömmar till verklighet och emigrantöden”
17.00 UTSTÄLLNINGEN STÄNGER
19.00 FESTMIDDAG

Söndag 15 augusti
09.00 Utställningen öppnar
Föredrag
10.00 - 11.00 Svenbjörn Kilander, ”Några aspekter på
västra Jämtland och järnvägen 1880 - 1920”
10.00 - 11.00Elisabet Rydell Janson,
”Sjougdendramat i ny belysning”
11.00 - 12.00 Olof Holm, ”Digerdödens effekter i
Jämtland” 11.00 - 12.00Catarina Lundström, ”Fruars

makt och omakt. Landshövdingsfruar som regional elit
1900 - 1940
11.30 - 14-00 LUNCH
13.00 - 14.00 Henrik Zipsane, ”Immigrationens
historia från 1700-talet och framåt”
13.00 - 14.00Maria Press, ”Släktforskning i norska
källor”
14.00 -15.00 Hervor Sjödin, ”Vägen till
Frostmofjället”
14.00 - 15.00Lars Rumar, ”Granne med Nidaros.
Kontakter över Kölen genom seklerna”
16.30 AVSLUTNING
17.00 UTSTÄLLNINGEN STÄNGER

Med reservation för ändringar

http://www.släktforskardagarna.nu Här hittar du mer
information om och kring Släktforskardagarna.

Namn åt de döda
Det är nu klart att projektet får loss åren 2000-2003 för
den nya Sveriges dödbok. Där kommer dock att saknas
födelseförsamling och dödsförsamling, något som vi
hoppas kunna komplettera från andra databaser. Detta
arbete kommer att ta sin tid och utgivningen av
Sveriges dödbok 3 måste därför skjutas fram till
november 2004. Detta ger då också projektet Namn åt
de döda en liten respit och sista inlämningsdag blir
framskjuten till 31 maj 2004.
Så här är läget i vårt område (2004-04-26)
X län har 65 församlingar varav 61 är adopterade och
46 är klara.
Y län har 69 församlingar varav alla är adopterade och
54 är klara
Z län har 74 församlingar varav 73 är adopterade och
62 är klara
http://home.swipnet.se/hossna/sdb.htm



1

 Nr 3  2004

Redaktör Anna Söderström, Björneborgsg 66, 854 62 Sundsvall tel.060-155030

Lördag 13 November kl 12.00

Medlemsmöte i föreningslokalen, Samuel Permansgatan 37.

Temat för mötet DIS-Mitt möter JLS

Preliminärt program:

DIS-MITT ordf , Staffan Bodén, orienterar om DIS ( Datorn I
Släktforskningen) allmänt och om alla DIS-medlemmar i Jämtland
bl a i JLS. Programspecialisten Bernth Lindfors orienterar om
aktuella släktforskningsprogram bl a DISGEN, Holger, Min släkt,
Anarkiv m fl. Han berättar också om lätt tillgängliga databaser typ
INDIKO, ARKION och andra tabellverk. Tillfälle till frågor,
presentation av DIS-MITT övriga resurser ex CD, utbildning m m.
Naturligtvis bjuder DIS-MITT på en rejäl fika!
http://hem.passagen.se/jlsf/program.html

Medlemsmöte i Östersund
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DIS-MITT-ombud:
Dellenbygdens SFF: Gösta Olsson, Sjömyra 2887, 820 60 DELSBO, tel 0653-120 51, e-post: parmasen”at”swipnet.se
Hembygds- och SF Nolaskogs: Lennart Näslund, Nordanås 134, 891 92 Ö-VIK, tel 0660-37 21 09,
e-post: lintagan”at”home.se
Jämtlands läns SFF: Georg Hansson, Lillfjällvägen 4, 831 71 ÖSTERSUND, tel 063-852 12,
e-post: g.hansa”at”mbox300.swipnet.se
Midälva GF: Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel 060-55 83 39, e-post: ann.lin”at”telia.com
Nordanstigs Bygd och Släktband: Lage Bergvik, Vändbrov. 8, 820 78 HASSELA, tel 0652-400 00,

lage.b.bergvik”at”nordanstig.mail.telia.com
Sollefteå SFS: Jörgen Desén, Forsed 138, 873 91 BOLLSTABRUK, tel 0612-243 30,
e-post: jorgen”at”desen.nu
Västra Häsinglands FF: Gertrud Söderin, Box 58, 827 22 LJUSDAL, tel 0651-155 87,
e-post: soderin”at”zeta.telenordia.se
Ådalens SFF: Curt Sundqvist, Box 88, 870 32 ULLÅNGER,                                tel 0613-130 00, e-post: curt”at”hkship.se

Föreningsadresser:
Föreningen DIS-MITT, Skolg 3A, 825 31 IGGESUND
Postgiro 620 19 15-3, Org.nr 889201-9814
DIS-MITT’s hemsida, c/o Tomas Andersson, Gamlav 80, 862 32 KVISSLEBY, tel: 060-173805, e-post spindeln”at”telia.com
Hemsida: www.dis-mitt.y.se
Föreningen DIS, Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING, Tel 013-14 90 43, Telefax 013-14 90 91, Postgiro: 140 33-5, e-post: dis”at”dis.se

Hemsida: www.dis.se

DIS-MITTs funktionärer 2004

Staffan Bodén Ordförande tel 0650-561 417 sboden”at”post.utfors.se
Karl-Ingvar Ångström Vice ordförande tel 0611-20341 karl-ingvar.angstrom”at”telia.com
Reine Björkman Sekreterare tel 0660-189 41 reine41”at”webaid.se

Redaktionsgrupp
Jan Lilliesköld Kassör tel 060-536 359 jan.lillieskold"at"telia.com

Medlemsregistator
Anna Söderström Ledamot, tel 060-155 030 anna.a.soderstrom"at"telia.com

Redaktör
Tomas Andersson Ledamot. tel 060-173 805 spindeln"at"telia.com

Webbmaster,
Redaktionsgrupp

Arne Ahlström Ledamot tel 063-109 719 arne.ahlstrom"at"comhem.se
AnneChristine Norman Suppleant tel 0692-104 64 annechristine.norman"at"telia.com
Harriet Frändén Suppleant tel 0652-510 28 harriet.franden"at"hem.utfors.se
Bo Näsström Suppleant tel 026-101 012 bo.nasstrom"at"telia.com
Bernth Lindfors Hedersled, tel 060-315 24 bernth.lindfors"at"telia.com

Utbildningsansvarig,
Fadderansvarig

Robert Hammarstedt Hedersled, tel 060-302 28 robert.hammarstedt"at"telia.com
Teknikansvarig

Tomas Sahlin DISBYT-omb. tel 060-158 411 tomas.sahlin"at"home.se
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Ordförande har ordet:
Årets släktforskardagar i Östersund genomfördes i
augusti. Vädret var gynnsamt, stämningen hög och
besökarna var många. Särskilt på lördagen var
trängseln och intresset för utställningarna påtagligt.
Jämtlands län släktforskare (JLS) lyckades mycket väl
med arrangemanget och får här ett särskilt tack för sin
insats, som säkert har placerat Jämtland mitt i Sverige
för släktforskare.
Vår egen utställningsgrupp ledd av Annika och Lennart
- som vanligt - hade tagit vår nyinköpta vikvägg med
och gjort installationer av bl a kartor och tavlor som
lockade många nyfikna och intresserade till vår monter,
som var en av de största på utställningen. Tack för ett
jättebra jobb. Föreningen fick många nya medlemmar
de här dagarna.
Vikväggen ska cirkulera i vår stora region och bidra till
att informera om i första hand DIS-MITT och
släktforskning i X, Y och Z län, men även om
riksorganisationen DIS. Först ska den få fortsätta att
sprida budskapet i Östersund in på nästa år. Sedan
börjar rundvandringen.  Förslag om var den ska ställas
upp tas gärna emot av styrelsen.
Närmaste stora satsning är träffen för DIS-faddrar och
ordföranden (motsv.) i släktforskar-föreningar i vår
region. Träffen blir 9 – 10 oktober i Fränsta i Ålsta
folkhögskola. Inbjudan går ut i dagarna och ett
preliminärt program finns i tidningen. Fjolårets träff
var välbesökt och uppskattad och jag hoppas att det ska
överträffas i år. Vi satsar på det.
Så vill jag uppmana alla cirkelintresserade att noga
följa vår hemsida. Där kommer löpande att bjudas ut
längre och kortare kurser spritt över hela regionen. Om
du som medlem har önskemål om någon kurs och
kanske har en eller ett par kompisar som har samma
önskemål ska du absolut höra av dig till föreningen
eller gärna en fadder så ska vi försöka ordna en kurs.
Cirklar är viktiga för att komma vidare i sin forskning
eller för den delen att komma igång med den.
Må bra

Staffan

Nytt i CD-samlingen.

Alla som bott i byarna kring Varuträsket
Samer och nybyggare i inlandet och fjällvärlden
Kennet Mossbergs släktforskningsmaterial från
Burträsk, Lövånger, Nysätra och Robertsfors
Smed-skivan 3
Sveriges befolkning 1980
Sveriges befolkning 1890
Familjer i Håsjö sn 1689-1891
Indal, Liden, Holm
Ättlingar till länsman Henrik Larsson 1660-1900
Ättlingar till biskop Johannes Rudbeckius 1620-1900
Ättlingar till Anders Danielsson 1650-1900
Familjer i Fors sn 1689-1890
Familjer i Ström och Alanäs 1500-1820
Norsjö fs 1743-1900
Martinus Laurentii ättlingar
Familjeregister för Frostvikens svenska församling
Emigranter från Härjedalen
Sidensjö fs 1689-1930
Ministerialregister jämtlands län
Bouppteckningsregister jämtlands län

Hänt sedan sist:

Söndag den 11 juli kl. 11-16 medverkade föreningen
vid Alnödagen i Alnö hembygdsgård. Lennart
Lindqvist visade släktforskning med mikrokort,
speciellt Alnö, samt informerade om föreningarna DIS,
DIS-MITT, MGF och Sveriges Släktforskarförbund.
Arrangör: Alnö hembygdsförening.

Fredag-söndag den 13-15 augusti var föreningen
utställare på släktforskardagarna i Östersund.

lördag-söndag den 28-29 augusti fanns fadder på plats
på Svartviksdagarna för frågor.

Dator till salu:
Desktop
Pentium III, 500 MHz
HD 12,6 gigabyte
192 ram
CD-ROM
Diskettstation
Nätverkskort
Skärm 21”
Tangentbord och mus
Prisidé 2500kr
För mer info ring Joacim Söderström
070-3555555, 060-155030



4

På gång i DIS-Mitt

17-19/9 Lördag-Söndag MGFs 25års jubileum där DIS-Mitt
kommer att vara utställare, Norra Berget Sundsvall

25/9 kl.9-15 Lördagsöppet på landsarkivet i Härnösand
9-10/10 Ålstaträffen, Fränsta Ordförande och Fadderträff. (Särskild
inbjudan utgår)
16/10 kl. 9-15 Lördagsöppet, Medelpadsarkivet Sundsvall. Fadder
finns på plats och visar släktforskningsprogram och tar emot frågor.
30/10 Forskarlördag vid Svartviks Herrgård Sundsvall, DIS-MITT
medverkar med släktforskning i olika former. Källmaterial främst
från Njurunda med Svartvik. Arrangör: Föreningen
Svartviksdagarna.
30/10 kl.9-15 Lördagsöppet på landsarkivet i Härnösand (Fadder på
plats för frågor om släktforskningsprogram)
13/11 Lördag Medlemsmöte i sammarr med JLS, Östersund med start
kl. 12.00.
13/11 Lördag kl.9-15 Arkivensdag Medelpadsarkivet, Sundsvall med
möjlighet att titta i föreningens CD-skivor
27/11 kl.9-15 Lördagsöppet på landsarkivet i Härnösand
Grundutbildning Disgen i Gävle, Claes Embäck 026-192500
Grundutbildning Disgen i Sundsvall Joacim Söderström 060-155030
Grundutbildning Disgen i Östersund Arne Ahlström 063-109719
Grundutbildning Disgen i Örnsköldsvik, Lennart Näslund 073-
0484828
Medlemsmöte Gävle/Sandviken exakt program och datum ännu ej
fastställt.
Medlemsmöte Örnsköldsvik exakt program och datum ännu ej
fastställt.

För uppdaterad information se vår hemsida under evenemang  http://
www.dis-mitt.y.se/events.asp
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Projektet namn åt de döda  är inte helt i hamn ännu. Län C, D, I, N, R, W och Z är helt klara för
X är 70% klar och för Y 93%. Nu börjar projektet att vara i slutfasen och det som inte blir inläm-
nat kommer således inte med på den nya skivan. Skivan förväntas hinna komma ut i år.

All information om projektet http://home.swipnet.se/hossna/sdb.htm

Landsarkivet i Östersund
Postadress: Arkivvägen 1, 831 31 ÖSTERSUND
Besöksadress: Arkivvägen 1 (Museiplan)
E-post: landsarkivet@landsarkivet-
ostersund.ra.se
Hemsida: www.ra.se/ola
Telefon, växel: 063 - 10 84 85
Telefax: 063 - 12 18 24

Öppethållande
September - maj
Måndag-fredag 09.00 - 16.00
Tisdagar 09.00 - 20.30
Folkbokföringsavdelningen
Måndag - fredag 13.00 - 16.00
Juni - Augusti
Måndag - fredag 10.00 - 15.00
Folkbokföringsavdelningen
Måndag - fredag 13.00 - 15.00

Dags att fDags att fDags att fDags att fDags att förörörörörkkkkkooooovrvrvrvrvra sig?a sig?a sig?a sig?a sig?
Hösten närmar sig och kanske är
du sugen på att öka din kompetens
i något släktforskningsprogram ex-
exempelvis DISGEN, Holger, Min
släkt, Reunion m fl.
Det kommer att ordnas kurser både
på grundläggande och mer avancerad
nivå. Anmälan till höstens kurser senast
2004-09-27 till:
Arne Ahlström, tel 063-10 97 19
E-post, arne.ahlstrom@comhem.se

Medlemsutbildning i SundsvMedlemsutbildning i SundsvMedlemsutbildning i SundsvMedlemsutbildning i SundsvMedlemsutbildning i Sundsvallallallallall
Grundutbildning Disgen
Fördjupning Disgen
Kartor, bildhantering och utskrifter

Medtag egen dator (bärbar underlättar), Disgen. Viss
datorvana krävs. Helgkurs ca 16 timmar.
Anmälan senast 2004-10-15, Kvällar 060-155030
Dagtid 070-3555555 Joacim Söderström

Sveriges befolkning 1980
CD-ROM: All people living in Sweden in 1980
CD-skivan Sveriges befolkning 1980 innehåller
persondata om alla som var skrivna i Sverige under
november 1980, totalt över 8,3 miljoner människor.
Uppgifterna är hämtade ur Riksskatteverkets
databas med folkbokföringsuppgifter. Sveriges
befolkning 1980 är ett utmärkt hjälpmedel för
forskare, myndigheter och företag. Pris: 495 kronor
för medlemmar (595 för andra).
Buggfix 2 (22 aug 2004): Fel i söklista.
Det har kommit in felaktiga data i en söktabell. Därför
rekommenderas att ladda ner nedanstående buggfix. På
samma gång är några felstavningar och -hänvisningar
rättade. Första buggfixen den 20 aug blev inte helt bra
utan en ny är upplagd nu.
Ladda ner filen här, klicka sedan på den (bef80102.exe)
så startar installationsprogrammet som själv letar upp
var programmet är installerat för att uppdatera de
nödvändiga filerna.
Den nya versionen heter 1.02. Versionsnumret framgår
om du trycker på OM....

http://www.genealogi.se/forbund/svbef1980.htm
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Släktforskardagarna 13-15 augusti i Östersund.

Årets släktforskardagar var på hemmaplan. Vi hade
för första gången med vår nya vikskärm och den
lockade många att stanna upp för att se och läsa.
Annika Lindqvist hade försäljning av sina
egenproducerade CD-skivor. Vi visade även Indiko
för intresserade. P g a att vi höll till i en vacker
vinterträdgård så badade vi i ett otroligt solljus
vilket gjorde det näst intill omöjligt att visa något
med projektor, men det var inget problem som inte
gick att leva med.
Norden var väl representerade i och med att både
Finland, Danmark och Norge fanns där. Det
erbjöds många välbesökta föreläsningar och det
var stundtals mycket trångt i montrarna. Det var ett
40tal utställare från Dis-syd i söder till Skellefteå i
norr.
Landsarkivet i Östersund hade på fredagen
generösa öppettider de öppnade klockan 10 och
stängde när sista besökaren hade gått, dock inte
senare än midnatt.

Micael Korndahl hade det han gjorde när nätet
fungerade lite hackigt stundtals. Men han höll
god min för det.

Dis monter där det bla. pratades disbyt med
Thomas Sahlin.

Dis-mitt hade ett tämligen stort utrymme och
det behövdes när montern stundtals var
mycket välbesökt.

Dis-Mitts vikskärm gjorde premiär och drog
till sig många nyfikna som ville titta och läsa.
Skärmen som fortsättningsvis ska vandra runt
på bibliotek och andra instanser.

Eftersom allt var samlat under samma tak så
var det enkelt för besökare att förflytta sig
mellan föredrag och utställningsmotrar.
Det fanns tillgång till camping, hotell, bensin-
mack med matvaror just runt hörnet vilket
gjorde det mycket enkelt för utställare att
trivas gott.
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Lennart Lindqvist och Gunilla Hermansson
konsentrerad framför datorn. Harriet står och
spanar.

Mittemot oss hade vi Dis-Norge följd av Dis-
danmark och sedan Dis-Finland. Dis-Norge
visade Digitalarkivet. http://digitalarkivet.no
som kan jämföras med Sveriges folkbok-
räkning. Vid samtal med Målfrid Lundhaug
Aalberg fick jag veta att det inte finns någon
likhet med släktforskardagarna i Norge och att
man därför uppskattade att man kan åka till
dessa i Sverige. Hon berättade vidare att det
kändes angeläget att finnas med denna gång då
Östersund ligger förhållandevis nära Norge.
Våra kollegor från danmark upplevde att de
fått åka långt.

Denna bild är tagen från konsthyllan en trappa
upp som var ett loft där ett 10-tal utställare
hade sina montrar. Vad vi ser är Svars tämligen
stora yta som var bland det första man såg när
man gick in i utställningsområdet.

Åter en bild från konshyllan men taget från
motsatt håll. Närmast har vi Arkivcentrum
Värmland. Följt av StorStockholms Genealogi-
ska Förbund SSGF.
Mer information om dagarna:
http://hem.passagen.se/jlsf/
http://www.släktforskardagarna.nu/

Samtlia foton på detta uppslag är tagen av
Anna och Joacim Söderström.

Anna Söderström
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Bildtext: Okänd kvinna,
loppmarknadsbild. Baksidan har fotografen
Erik Nordlöws tryck. (före 1888)

Stad (ort): Sundsvall (Medelpad)

Fotograf: Carolina Olsson, Gamla
Kyrkogatan och Nygränd

År: Okänt år

Ägare: Anders Nylander, Sundsvall

Baksida: f.d. Eric Nordlöw

Bild nr: #3275

Meddelat av Anders Nylander 16 nov 2002 kl 07:34

http://www.genealogi.se/portratt/comment.php?id=3275

Fotografer i Sundsvall 1899, 1911.

Atelje Waagsböe Storgatan 12, etabl. 17 okt. 1892 i
Hjärpen, d. 24 juli i Sundsvall. (1911)
Inneh. Anders Edvard Waagsböe, f. 17 okt. 1864.
Desideria Anderson - (1911)
Hildur Björklind Sjögat. 7. Etabl. 1/4 1897, se även
Matfors. (1899)
C. B. Bloms Fotografi-Atelier
1860-70-tal
F. W. Hellberg ?
Axel Höijer Övertog Eric Nordlöfs atelje ca 1880.
Maria Kihlbaum Storgat. 33. Etabl. okt. 1897, inneh
Maria Wilhelmina Gustafva (1899)
Kihlbaum, f. 26 dec. 1874. Filial på Frösö läger (1911)
Adéle Kindlund Storgat. 12. Etabl. 1879. (1899)
1899 finns hon på Nya Kyrkogatan 6.
N. G. Nilsson - (1911)
Sven Nilsson Etabl. okt. 1896, Storgatan 18 (1899)
Hovfotograf, etabl. okt. 1896, inneh. Sven Arvid Georg
Nilsson (1911)
f. 4 mars 1870. Filialer i Stöde och Indals-Liden.
J. Norberg Filialer i Torpshamar, Matfors, Lucksta.
Eric Nordlöf ca 1865-80.
Oskar W. Olsson Etabl. 1893, filial: Torpshammar.
(1899)
Peterzen & Franke Etabl. 1 okt 1902. inneh. Tyra
Peterzen, f. 8 juni 1874 och (1911)
Emma Franke, f. 25 sept. 1879.
P. Silfverling Storgat. 37.

Hämtat från: http://www.genealogi.se/pdf/1911.pdf

Porträttfynd.

På rötters hemsida (www.genealogi.se) finns en
gigantisk porträttdatabas upprättad av oss användare.
Här finns möjlighet att med lite tur få veta vilka som
gömmer sig i det gamla spännalbumet på mormors
vind. Bara ifrån Medelpad finns över 3400 bilder
inlagda idag både med kända och okända personer. Det
finns möjlighet att lägga kommentarer till bilderna om
man så önskar. http://www.genealogi.se/portratt/
form.php

Landsarkivet i Härnösand
Öppettider huvuddepån:
Måndag - fredag 09.00 - 16.00
Tisdagar kvällsöppet till 20.00 (september - maj)
Sekretessforskarsalen öppen mån - fre 13.00 - 16.00
Öppettider depå Släggan (KA5-området):
Måndag - fredag 09.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Telefontider: 09.30 - 12.00
Tel vxl 0611-347600

Minnesbanken, Jämtlands läns museum

Faktarum med fotografier, uppteckningar,
tidningsklipp, inventeringar mm.
Forskarsalen är öppen vardagar kl 9-15
Tel: 063-14 01 97
e-post: minnesbanken@jamtli.com
hemsida: www.jamtli.com
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Faddrar

PC/Disgen-faddrar
Claes Embäck, tel 026-19 25 00,
e-post: claes.emback”at”swipnet.se
Arne Ahlström, tel 063-109719
e-post: arne.ahlstrom”at”comhem.se
Gösta Olsson, tel 0653-120 51,
e-post: parmasen”at”swipnet.se
Harriet Frändén, tel 0652-51028,
e-post: harrietfranden”at”hem.utfors.se
Tony Rödin, tel 070-350 63 04,
e-post: tony.rodin”at”home.se
Tommy Forsström, tel 0650-149 25,
e-post: tommy.forsstrom”at”telia.com
Joacim Söderström, tel 060-155030,
e-post: joacim.h.soderstrom”at”telia.com
Arne Bixo, tel 0691-305 02,
e-post: arne.bixo.dis”at”home.se
Peter Johansson, tel 0660-375567,
e-post: peter.johansson”at”city.ornskoldsvik.com
Lennart Näslund, tel 0660-37 21 09,
e-post: lintagan”at”home.se
Sven Erik Fahlesson, tel 0660-50865,
e-post: fahlesson”at”hsn.nu
Sigurd Nygren, tel 090-18 64 87,
e-post: sigurd.nygren”at”ersboda.ac
Stafan Bodén, tel 0650-561417
e-post sboden”at”post.utfors.se
Sven Schylberg, tel 063-207 01
e-post: slb312r”at”tninet.se
Mac/Reunion-faddrar
Gunilla Hermander, tel 0650-941 88,
e-post: macnilla”at”telia.com
Micael Korndahl. tel 0647-664777,
e-post: micael”at”gensoft.se
Kerstin Farm, tel 060-67 91 11,
  e-post: kerstin.farm”at”telia.com
PC/Holger-faddrar
Tony Jonsson, tel 0612-6716314,
e-post: transduco”at”yahoo.se
Wido Lith, tel 063-128961
e-post: widolith”at”hotmail.com

Min Släkt fadder
Björn Nilsson, tel 063-128378
e-post: bjonil”at”telia.com

Medlemskap
Medlemskap i föreningen DIS-MITT kräver
med-lemskap i Föreningen DIS.
Medlemsavgiften för DIS är 100 kr och för DIS-
MITT 60 kr.
OBS att bägge avgifterna inbetalas på
Föreningen DIS’ postgiro 14033-5. Ange namn,
adress, post-adress, tel.nr och ev e-post-adress
samt vilken/vilka föreningar som avgiften avser.
Anmälan kan även ske på Föreningen hemsi-da:
http://www.dis.se

En fadder presenterar sig:

Mitt namn är Joacim Söderström och jag är fadder
sedan 2003.
Jag är född och uppväxt i Gammelstad, Norrbotten. Bor
sedan ett par år tillbaka i Sundsvall.
Jag har länge velat släktforska men inte vetat hur man
började. Min mormor hade gjort en mindre
släktutredning och det fanns även en bok om
hövitsmannen Per Clemetsson som berör mina anor på
famors sida. Jag undrade hur jag skulle hålla koll på
alla persner och kom därför inte till skott. Så fick jag
kunskap om Disgen via min flickvän (idag fru) och då
var det inte långt borta tills jag började min egen resa
genom släkten.
Just nu blir det inte mycket släktforskning då jag
nyligen blivit pappa för första gången och all min
lediga tid ägnas åt familjen och renovering av vårt nya
hus.
Nyfiken på min släkt? http://soderstrom.has.it

Joacim Söderström
Svar, Ramsele
Öppetider
Kundtjänst alla vardagar 8-16
Forskarsal alla vardagar 8-16, Onsdagar 8-20
Telefon 0623-72500 växel.
http://www.svar.ra.se/
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Webskolan
Du kan skapa din egen hemsida och sätta upp den så att
man kan läsa den från hela världen. Spara alla dokument
du vill att andra ska kunna se via Internet i katalogen
public_html som finns i din hemkatalog. Det finns många
synonymer till ordet websida bl a www-sida, hemsida,

homepage, HTMLdokument.Adressen till din hemsida blir:
http://www.student.lu.se/~identitet/
Om du döper filen med din hemsida till index.html
kommer den upp automatiskt när man går till adressen

ovan.
Websidor skriver man med hjälp av HTML, Hyper Text
Markup Language. Det finns flera program som man kan
använda för att skriva hemsidor men för att öka
förståelsen kommer vi att visa hur man skriver en
websida i ren text, t ex i ANTECKNINGAR eller SKRIV
TEXT. En websida kan visa text, bilder, länkar till andra

sidor eller andra filer (t ex ljud- eller filmfiler).

 
En websida är uppbygd av text, kommenterad med
HTMLmarkörer. Vill man ändra utseendet på ett stycke
skriver man en <MARKÖR> framför och motsvarande </

MARKÖR> efter stycket.

 
Vill man t ex skriva ’Pelles hemsida’ som rubrik på sin
hemsida använder man kommandot <H1>, Header 1,
framför och </H1> efter den önskade rubriken.
Webprogrammen kommer nu att se att texten mellan
markörerna är en rubrik, vilket innebär att att texten
kommer att bli större och kraftigar än vanlig text. Man
måste även tänka på att säga till när man vill ha ett nytt
stycke, annars kommer all text att hamna i en följd. Man
börjar alltid ett websida med <HTML> och avslutar sidan
med </HTML>. Mellan dessa markörer skriver man hela
sin websida. Man bör även ha en titel, <TITLE>. Man
markerar även var texten på sidan börjar och slutar med

<BODY>. En tom sida ser alltså ut så här:

 

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Sidans titel</TITEL>

</HEAD>

<BODY>

</BODY>

</HTML>

 
Låt oss följa Lisa Student, ABC96LIS, steg för steg på
hennes väg mot en egen hemsida. Hon har skapat en tom
websida i filen index.html. Adressen till sin sida har hon

redan räknat ut.http://www.student.lu.se/~abc96lis/ 
1. Lisa har även skrivit brödtexten som hon klippt in i sin

websida.

 

<HEAD>

<TITLE>Sidans titel</TITEL>

</HEAD>

<BODY>

 

Lisas Hemsida
Jag heter Lisa Student och studerar på Lunds Universitet.
Mina intressen är bilar och miljö. Jag är medlem i
Greenpeace. Har ni för mycket tid så kan ni titta på min
kamrat Pelles coola hemsida. Jag är alltid på jakt efter nya

elektroniska brevvänner, skriv till mig

Lisa.Student.123@student.lu.se.</BODY>

</HTML>
 
2. Lisa vill att den översta texten skall vara en riktigt

kraftig rubrik vilket hon markerar med:

<H1>Lisas Hemsida</H1>

 
H1 (Header 1) är den största rubriken och H4 den minsta.
Efter en rubrik kommer alltid ett nytt stycke
automatiskt.3. För att få ett nytt stycke använder Lisa
markören <P>, Paragraph, som saknar slutmarkör. Man
skriver bara in den där man vill att stycket skall

börja. <P<P> Jag är medlem i Greenpeace.
<P>Har ni för mycket tid så kan ni titta på min kamrat

Pelles coola hemsida.
<P> Jag är alltid på jakt efter nya elektroniska
brevvänner, skriv till mig 
Lisa.Student.123@student.lu.se.4. Lisa vill dessutom ha
kursiv stil på sin e-postadress så hon lägger till markören
<I>, Italic.<I> Jag är alltid på jakt efter nya elektroniska
brevvänner, skriv till mig
<I>Lisa.Student.123@student.lu.se</I>.5. Lisa har hittat
andra websidor som hon tycker är så intressanta att hon
vill visa vägen dit. För att lägga in en länk till en anan web
sida använder man följande markör <A HREF=”adress till
sidan”> länkad text </A>.<P> Jag är medlem i <A

HREF=”http://www.greenpeace.org”>Greenpeace</A>.
<P> Har ni för mycket tid så kan ni titta på min kamrat
<A HREF=”http://www.student.lu.se/~abc96pel/
pelle.htm”>Pelles coola hemsida</A>.6. Lisa har också
hittat en bild, VOLVO.GIF, som hon vill lägga in överst på

sin sida. Markören för bilder är
<IMG SRC=”sökväg till bild”>. Lisa lägger in <IMG

SRC=”VOLVO.GIF”> överst i sin text.

Nu ser sidan ut så här:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Sidans titel</TITEL>

</HEAD>

<BODY>

<IMG SRC=”VOLVO.GIF”>

<H1>Lisas Hemsida</H1>
 Jag heter Lisa Student och studerar på Lunds Universitet.

Mina intressen är bilar och miljö.
<P> Jag är medlem i <A HREF=”http://

www.greenpeace.org”> Greenpeace<:/A>.
<P>Har ni för mycket tid så kan ni titta på min kamrat
<AHREF=”http://www.student.lu.se/~abc96pel/

pelle.htm”>Pelles coola hemsida</A>.

</BODY>

</HTML>

Nu när du sett hur Lisa skapat sin websida är det dags att
göra en egen. Mer ingående information finns på både
svenska och engelska:
Svenska: HTML nybörjarguide på svenska och Annica
Tigers HTML-nybörjarguide.
Engelska: A Beginner’s Guide to HTML, samma dokument
men på engelska. Innehåller fler referenser till andra sidor

om html (även dessa på engelska)

http://www.student.lu.se/support/
manuals_webschool.jsp
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Program för Ålsta-träffen
F a d d r a r medverkande F F - o r d f  Medverkande

Lördag 9/10      

0930 Ankomst, registrering, kaffe Staffan Bodén (SB) 0930 Ankomst, registrering, kaffe SB

1000 Info, presentation SB, K-I Ångström 1000 Info, presentation SB, K-I

1015 Släktforskarförbundet Ingrid Månsson 1015 Släktforskarförbundet Ingrid
Månsson

1045 Länsmuseet o hbf 1045 Länsmuseet o hbf

1130 Sockenkartor m m Peder Andrén 1130 Sockenkartor m m Peder Andrén

1200 Lunch  1200 Lunch  

1315 Källdokumentation Anders Eriksson, 1315 Sveriges hembygdsförbund, Birgit Sundqvist
DIS-ÖST Medelpads hembygdsförbund,  Jürgen Holoch

Medelpads fornminnesförening

1445 Kaffe  1445 Kaffe  

1515 Bildhantering Robert Hammarstedt 1515 Diskussion  

1615 DISBYT Tomas Sahlin   

1645 Släktböcker, exempel Harriet Frändén,
Staffan Bodén,
Robert Hammarstedt  

1800 Middag  1800 Middag  

1900 Besök på Borgsjö hembygdsgård  1900 Besök på Borgsjö hembygdsgård  

2100 Samvaro, kvällstuggAlla 2100 Samvaro, kvällstugg Alla

Söndag 10/10      

0800 Frukost   0800 Frukost  

0900 Kartor i släktforskningen SVARs kartgrupp 0900 Diskussion  

1000 Kaffe  1000 Kaffe  

1030 Källdokumentation Anders Eriksson Diskussion forts  

1200 Lunch  1200 Lunch  

1315 Program: Jämförelse Jan L, SB 1315 Diskussion forts  

1415 Exempel på vad en hbf kan K-I 1415 Exempel på vad en hbf kan K-I
ge släktforskaren ge släktforskaren

1430 Källdokumentation (smf) Anders Eriksson 1430 Källdokumentation(smf) Anders Eriksson

1500 Sammanfattning, utvärdering, avslut  1500 Sammanfattning, utvärdering, avslut  

1530 Kaffe och hemresa  1530 Kaffe och hemresa
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Medelpadsarkivet.
Expedition och forskarsal Studieceller
  
September - April September - April
Måndag, Onsdag-Fredag 10-17Måndag - Torsdag
10-19
Tisdag 10-19 Fredag 10-18
Lördag-Söndag Stängt Lördag 11-16
 Söndag stängt
  
Maj - Augusti Maj - Augusti
Måndag - Fredag 10-16 Måndag - Torsdag
10-19
Tisdag 10-18 Fredag 10-18
Lördag-Söndag Stängt Lördag 11-16
 Söndag Stängt

Medelpadsarkivets öppettider
Extraöppet 2004:
kl 11.00-15.00
16/10, 13/11, 4/12

Disgen i Gävle

Hej !
Jag kommer att köra grundkurser i Disgen under hösten
med start i slutet av september. Kursen går i
Medborgarskolans regi, dit du även kan anmäla dig
Telefon 026-506080 . Kursens omfattning är 5 kvällar
´a 3 timmar. För mera information kan du ringa mig
på 026-192500.

Claes Embäck DISFadder PC.

Släktforskardagarna 2005

Det känns lite tidigt att redan nu fundera över
släktforskardagarna i augusti nästa år. Men här
kommer ialla fall länken till evenemanget som
går av stapeln i Göteborg. Temat är Porten mot
Väster.
http://www.slaktdata.org/gbg2005/

Arrangerar

Kurser hösten 2004 i Örnsköldsvik

- Registrering i släktforskarprogram
- Påbyggnadskurs

Anmälan senast 28 september 2004
Tel: 073-048 48 28 Lennart Näslund
Eller till någon annan i styrelsen
se vår hemsida www.hsn.nu

Ateljefotografen Haga erbjuder:

• Inskanning av fotografier
• Avfotografering till negativ
• Restaurering av gamla foton
• Egen ateljé för nya generationers foton

Pris för inscanning inkl cd + bild 10x15 tex är
1- 5 st 50 kr st
6-10 st 25 kr st inkl bild
11- 25 st 10 kr st ej bild där
flera enligt överenskommelse.

Allt till humana priser och om du är medlem i DIS-Mitt
får du rabatt.
Fotograf Thoni Mickelsson 060-102060 eller 070-
5163394
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Nr 4  2004

God Jul
och

Gott nytt år!

Årsmöte 2005
Tid och plats se www.dis-mitt.se
Motioner till årsmötet skall ha post-

stämplats eller vara styrelsen till handa
senast den 15 december året innan årsmötet.

Mer information om var och när årsmötet
hålls kommer per post senast 3 veckor

innan.
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Timrå Forskarstuga ................................................................................................. 14
Atremi ..................................................................................................................... 15
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Redaktör: Anna Söderström Björneborgsg  66, 85462  Sundsvall tel: 060-155030
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DIS-MITTs
funktionärer
2004

DIS-MITT-ombud:

Dellenbygdens SFF: Gösta Olsson, Sjömyra 2887, 820 60 DELSBO, tel 0653-120 51, e-post:
          parmasen”at”swipnet.se

Hembygds- och SF Nolaskogs: Lennart Näslund, Nordanås 134, 891 92 Ö-VIK, tel 0660-37 21 09,
e-post: lintagan”at”home.se
Jämtlands läns SFF: Georg Hansson, Lillfjällvägen 4, 831 71 ÖSTERSUND, tel 063-852 12,
e-post: g.hansa”at”mbox300.swipnet.se
Midälva GF: Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel 060-55 83 39, e-post:

        ann.lin”at”telia.com
Nordanstigs Bygd och Släktband: Lage Bergvik, Vändbrov. 8, 820 78 HASSELA, tel 0652-400 00,

        lage.b.bergvik”at”nordanstig.mail.telia.com
Sollefteå SFS: Jörgen Desén, Forsed 138, 873 91 BOLLSTABRUK, tel 0612-243 30,
e-post: jorgen”at”desen.nu
Västra Häsinglands FF: Gertrud Söderin, Box 58, 827 22 LJUSDAL, tel 0651-155 87,
e-post: soderin”at”zeta.telenordia.se
Ådalens SFF: Curt Sundqvist, Box 88, 870 32 ULLÅNGER,  tel 0613-130 00, e-post:

         curt”at”hkship.se
Föreningsadresser:
Föreningen DIS-MITT, Skolg 3A, 825 31 IGGESUND
Postgiro 620 19 15-3, Org.nr 889201-9814
DIS-MITT’s hemsida, c/o Tomas Andersson, Gamlav 80, 862 32 KVISSLEBY, tel: 060-173805,

        e-post spindeln”at”telia.com
Hemsida: www.dis-mitt.y.se
Föreningen DIS, Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING, Tel 013-14 90 43, Telefax 013-14 90 91,

        Postgiro: 140 33-5, e-post: dis”at”dis.se Hemsida: www.dis.se

Staffan Bodén Ordförande tel 0650-56 14 17 sboden”at”post.utfors.se

Karl-Ingvar Ångström V.ordförande tel 0611-20341 karl-ingvar.angstrom”at”telia.com

Reine Björkman Sekreterare tel 0660-189 41 reine41”at”webaid.se
Redaktionsgrupp

Jan Lilliesköld Kassör tel 060-536359 jan.lillieskold”at”telia.com
Medlemsregistator

Anna Söderström Ledamot, tel 060-15 50 30 anna.a.soderstrom”at”telia.com
Redaktör

Tomas Andersson Ledamot. tel 060-173805 spindeln”at”telia.com

Arne Ahlström Ledamot tel 063-109719 arne.ahlstrom”at”comhem.se

AnneChristine Norman Suppleant tel 0692-10464 annechristine.norman”at”telia.com

Harriet Frändén Suppleant tel 0652-51028 harriet.franden”at”hem.utfors.se

Bo Näsström Suppleant tel 026-101012 bo.nasstrom”at”telia.com

Bernth Lindfors Hedersled, tel 060-315 24 bernth.lindfors”at”telia.com
Utbildningsansvarig,
Fadderansvarig

Robert Hammarstedt Hedersled, tel 060-302 28 robert.hammarstedt”at”telia.com
Teknikansvarig

Joacim Söderström Webbmaster, tel 060-155030 joacim.h.soderstrom”at”telia.com
Redaktionsgrupp

Tomas Sahlin DISBYT-omb. tel 060-15 84 11 tomas.sahlin”at”home.se



3

Ordförande har ordet:

Hösten är här igen. En tid av
mörker, regn och rusk, men
även för forskning och
studiecirklar. Våra närmaste
planer handlar bl. a om att
presentera ett utbud av kurser
och kursledare så mycket
som möjligt fördelat över
regionen. Vi söker en

medarbetare som kan ta hand om och aktualisera vår
hemsida. Den måste bli mera aktuell och innehålla
mera information. Den skärmvägg vi köpt ska cirkulera
mellan olika institutioner exv. bibliotek. Avsikten är
förstås att aktivt göra reklam för släktforskningen, DIS-
MITT och moderorganisationen DIS samt att beskriva
vår roll i samarbetet med släktforskarföreningarna.
Årets upplaga av Ålsta-träffen genomfördes i oktober.
Referat finns inuti tidningen. Vi är som arrangör klart
nöjda med intresset från deltagarna, som också
uppskattade både innehållet i träffen och förplägnaden.
Önskemål finns om en liknande träff 2005. Vi tar gärna
emot förslag på ämnen, föredrags-hållare och
prioriteringar. Ett innehållsrikt år närmar sig sitt slut
och alla tillönskas

GOD JUL och GOTT
NYTT ÅR

Svar, Ramsele
Öppetider
Kundtjänst alla vardagar 8-16
Forskarsal alla vardagar 8-16, Onsdagar 8-20
Telefon 0623-72500 växel.
http://www.svar.ra.se/

Säker e-post?

E-post är snabb och säker, snigelpost är långsam! Så
har det kanske varit tidigare, men under 2004 har min
e-post ibland kommit fram till mottagaren och ibland
inte. Postverket har däremot varit säkerheten själv. En
känd plåga är också den stora mängd skräppost som
ramlar in i e-brevlådan. Men brevbäraren delar ju också
ut försändelser man inte har så stort behov av.

Mitt problem var att mina mail till en viss grupp av
mottagare inte kom fram. Alla tillhörde en och samma
domän. Dom upplevde inte att dom hade några problem
för dom fick annan post och visste förstås inte att mina
mail inte kom fram.

Då misstänkte jag att ISPleverantören hade ett
spamfilter, som av någon anledning inte släppte igenom
mina mail. Men jag skickar inte skräppost så det
stämde ändå inte.

När den ansvarige för mottagarens server tillfrågades
var även han helt oförstående till problematiken.

Kvar stod att jag skickat mail, som inte nådde
mottagaren. Viktiga mail. Och ingen lösning.

Då vände jag mig till min leverantör av Internet-
tjänster och fick följande förklaring:
När man går ut på Internet och datorn tilldelas
(dynamiskt = olika varje gång) en IP-adress så kan det
hända att man får en IP-adress som tidigare använts av
en spammare. Påföljden blir att just den IP-adressen
svartlistas hos en viss domän. Ja förmodligen vid flera
domäner. Tyvärr kan man få samma IP-adress igen hos
vissa leverantörer. Har man alltså råkat få en
”bannlyst” IP-adress (vilket man inte vet om själv), kan
problemet kvarstå en längre tid beroende på
leverantörens sätt att hantera sina IP-adresser. Har man
ADSL verkar adresseringen till en kund ligga kvar
länge.

När då en helt vanlig, ärlig, Internetanvändare skall
skicka sin e-post och råkar få en sådan bannlyst ip-
adress så filtreras e-posten bort av mottagarservern och
hamnar i bästa fall tillsammans med en massa
skräppost i en särskild papperskorg, som förmodligen
ingen har tid eller lust att titta i. Det är ju ändå bara
skräp.

För att säkra att e-posten når sin(a) mottagare kan man
exempelvis:

a) Begära kvitto (åtminstone på särskilt viktiga
mail).

b) Be mottagaren om ett bekräftande svarsmail.
c) Använda snigelposten.

Kanske finns det även andra lösningar.

I fortsättningen kommer i varje fall jag att vara rätt så
misstänksam mot e-post. Åtminstone tills det finns
något säkert botemedel.

Staffan Bodén
Ordf. DIS-MITT
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DIS-MITT besöker ”Republiken”.
Lördagen den 13 november genomförde DIS-MITT ett sedan länge inplanerat besök i Östersund för att möta en

del av alla de medlemmar föreningen har i Jämtlands län.
Mötet skedde i samarbete med JLS (Jämtlands läns släktforskare) och i deras
nya lokal.
Trots hård konkurrens från både Arkivens Dag och en snål nordvästvind hade
ett 40-tal personer letat sig till mötet. DIS-MITT representerades av sin
ordförande Staffan Bodén, utbildaren Bernth Lindfors och den lokalt boende
styrelseledamoten Arne Ahlström. JLS ordförande Erik Artur Egervärn fanns
på plats med delar av sin styrelse.
Mötet inleddes med välkomsthälsningar från värdarna och följdes av en
utförlig redovisning av
Staffan med avseende både
på central (DIS) och regio-
nal (DIS-M) organisation
och vilka fördelar ett
medlemskap i DIS innebär.
Han underströk också   att

samverkan med befintliga släktforskarföreningar är en förutsätt-
ning för ett lyckat resultat. Ett sådant närmare samarbete är
under etablering mellan JLS och DIS-M.
Efter en kort paus gick ordet och bilden till Bernth L som
startade med en jämförelse mellan de mest populära släktfors-
karprogrammen. Resten av tiden ägnades till största delen

DISGEN där de närvarande fick tillfälle att ställa frågor
som på vanligt professionellt sätt besvarades av Bernth.
Exempel fråga: ” hur registrerar man relationerna för en
monark som förutom flera gemåler också umgåtts med s
k frillor som resulterat i flera  barn?”

Efter tre timmars trevlig samvaro i släktforskningens
tecken avslutades mötet, dock inte för alla. Bernth
startade omedelbart upp en fortsättningskurs DISGEN
som skulle pågå t o m söndag.
Kvar i lokalen stod också DIS-M skärmvägg som
Staffan levererat och som skall ut på turné inom länet.
Sammanfattningsvis får man väl säga att dagen var
mycket lyckad och kommer väl att sätta DIS-MITT
bättre på den jämtländska kartan.

                                            Arne Ahlström
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Lokalhistoriska Dagar
17-19 September på Norra Berget, Sundsvall
Fredag: Dagen var vikt för skolor och andra speciellt inbjudna. Tyvärr hade mycket få tagit tillfället i akt att lära
sig hur man finner sin egen historia. Beträffande skolor kom INGEN.
Lördag: Utställningar och föreläsningar bland annat med Lasse Eriksson och Kristina Östberg. Det började med att
Medelpads spelmans förbund tågade in och spelade. Ingrid Månsson hälsade välkommen och sedan tog Eriksson
och Östberg till orda. De berättade om sina två böcker ”Boken om Gerda” och ”Den elektrika damen”. Om två
kvinnoöden skrivna med värme och stor arkivforskning. Hur skriver man då en bok som andra också vill läsa?
Eftersom vi lever i en annan tid med andra seder och bruk så dök det upp spännande vändningar och det har inte
alltid varit lätt att skriva dessa böcker.
Söndag: Utställningarna och föredragen fortsatte.
Summarum av helgen kan sägas att det var mycket få besökare.

Detta hade DIS-Mitt i sin monter
Visning av släktforskarprogrammet Disgen – för registrering och utskrift av forskningsresultat
Visning av släktforskningssidor på Internet:
- Genline – avskannade kyrkböcker
- Indiko – demografisk databas för Sundsvallsdistriktet, m.m.
- Disbyt – släktforskardatabas
- Div. sidor som t.ex. DIS, DIS-Mitt, Rötter, Medelpadsrötter, XYZ-föreningar
Visning av föreningens CD-skivor
Visning och försäljning av Annika Lindqvists CD-skivor
Skärmutställning
Powerpoint-presentation av DIS-Mitt (+ ev. DIS)
Skriftlig och muntlig information om föreningarna DIS och DIS-Mitt

Höstmarknaden pågår för fullt Visningshörnan hos DIS-Mitt

MGFs monter Svartviksdagarna representerade
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Medelpads spelmans förbund

Lasse Eriksson visar böckerna han och hans
fru skrivit om två kvinnoöden.

Som vanligt när Lasse Eriksson är i farten så
gavs det tillfälle för många skratt.

samtliga bilder i detta inslag: Ateljefotografen Haga

Disgen-kursen i Bergsjö
Lördag och söndag den 20-21 november
samlades ett 8 kvinnor starkt gäng för att
under kunnig ledning av Staffan Bodén
fördjupa våra kunskaper i Disgen.

Vi hann pröva på många nyttigheter under
dessa två dagar.

Alltifrån att importera och exportera
Gedcom-filer, rensa bort dubletter med
mera till att flytta kyrkor.

När vi började arbeta med kartan
upptäckte vi nämligen, att Rogsta kyrka
hamnat långt ute i havsbandet och inte
alls där den borde vara. Det var en nöjsam
upplevelse att vi, genom att skriva in de
rätta koordinaterna kunde få
kyrkosymbolen att ta ett jättekliv på kartan.

En annan sak som var mycket uppskattad
var, att vi fick lära oss skapa PDF-filer så
att vi kan skriva ut våra antavlor i
storformat om vi så önskar.

Allt som allt hade vi en mycket trevlig och
givande helg tillsammans i Bergsjö.

Harriet Frändén

http://minnen.sundsvall.se/default.htm

Lördag 30/10 medverkade DIS-Mitt
vid en Forskarlördag i den nya lokalen
Kunskapsloftet vid Svartviks Herrgård.
Lennart Lindqvist visade Disgen 8,
surfade på Internet med DISBYT,
Indiko, Genline, m.m, visade
Klampenborgsbasen och diverse
register på CD samt informerade om
föreningarna DIS och DIS-MITT.
Medverkade gjorde också Lena
Lundin från Midälva Genealogiska
Förening, som visade släktforskning
med mikrokort, speciellt Njurunda, och
informerade om Midälva GF. Arrangör:
Föreningen Svartviksdagarna.

Lenart lindqvist
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Faddrar
PC/Disgen-faddrar
Claes Embäck, tel 026-19 25 00, e-post: claes.emback”at”swipnet.se
Arne Ahlström, tel 063-109719, e-post: arne.ahlstrom”at”comhem.se
Gösta Olsson, tel 0653-120 51, e-post: parmasen”at”swipnet.se
Harriet Frändén, tel 0652-51028, e-post: harrietfranden”at”hem.utfors.se
Tony Rödin, tel 070-350 63 04, e-post: tony.rodin”at”home.se
Tommy Forsström, tel 0650-149 25, e-post: tommy.forsstrom”at”telia.com
Arne Söderström, tel 0650-700 91, e-post: arnesm”at”algonet.se
Joacim Söderström, tel 060-155030, e-post: joacim.h.soderstrom”at”telia.com
Arne Bixo, tel 0691-305 02, e-post: arne.bixo.dis”at”telia.com
Peter Johansson, tel 0660-375567, e-post: peter.johansson”at”city.ornskoldsvik.com
Lennart Näslund, tel 0660-37 21 09, e-post: lintagan”at”home.se
Sven Erik Fahlesson, tel 0660-50865, e-post: fahlesson”at”hsn.nu
Sigurd Nygren, tel 090-18 64 87, e-post: sigurd.nygren”at”ersboda.ac
Sven Schylberg, tel 063-207 01 e-post: slb312r”at”tninet.se

Mac/Reunion-faddrar
Gunilla Hermander, tel 0650-941 88, e-post: macnilla”at”telia.com
Micael Korndahl, tel 0647-664777, e-post: micael”at”gensoft.se
Kerstin Farm, tel 060-67 91 11, e-post: kerstin.farm”at”telia.com

PC/Holger-faddrar
Tony Jonsson, tel 0612-6716314, e-post: transduco”at”yahoo.se
Wido Lith, tel 063-128961, e-post: widolith”at”hotmail.com
Björn Thunberg, tel 0611-13669 , e-post: bjorn.thunberg@home.se
Min Släkt fadder
Björn Nilsson, tel 063-128378, e-post: bjonil”at”telia.com

En fadder presenterar sig:

Som efternamnet antyder, så kommer min släkt från
Lit. Farfar föddes i Lit som son till en dalkarl som hette
Täpp efter släktens gårdsnamn. Jag har släktforskat i
mer än 30 år och använder Holger för att hålla reda på
mina fynd.
Jag tycker att Holger är ett bra program och jag delar
gärna med mig av de kunskaper som jag under årens
lopp samlat på mig.
Inom forskningen är jag mest intresserad av min
födelseort Trångviken och födelsekommunen Alsen.

Wido Lith

Landsarkivet i Härnösand
Öppettider huvuddepån:
Måndag - fredag 09.00 - 16.00
Tisdagar kvällsöppet till 20.00 (september - maj)
Sekretessforskarsalen öppen mån - fre 13.00 - 16.00
Öppettider depå Släggan (KA5-området):
Måndag - fredag 09.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Telefontider: 09.30 - 12.00
Tel vxl 0611-347600

Mailavisering om att ny tidning kommer!

Du har väll inte missat att anmäla din e-postadress till
vår kassör (se sid 2) så att du får ett meddelande varje
gång ny tidning finns att ladda ner från hemsidan. Om
du anmält din adress men inte får något meddelande,
kontrollera att du uppgett rätt adress. Jan Lilliesköld
hälsar att han vid varje utskick får några meddelanden i
retur p g a adresserna inte längre är giltig. Ange ditt
namn, din e-postadress och ditt medlemsnummer i DIS
för lättare hantering. Din e-postadress kommer endast
att användas till detta syfte så länge du inte önskat mer
information via e-post.

Arne Söderström

Efter en tids sjukdom har Arne Söderström,
Njutånger avlidit. Arne var en flitigt anlitad
fadder och även en tid fadderansvarig i DIS-
MITT. Han har varit bl a vice ordförande i DIS-
MITT, startat en släktforskarförening i
Hudiksvall och utbildat många nya forskare både
i släktforskning och datoranvändning. Själv hade
Arne en av de större databaserna över människor
särskilt i Hälsingland. Vi i DIS-MITT är
tacksamma för de insatser Arne gjorde för
släktforskningen och vår förening.
Staffan Bodén Ordf. DIS-MITT
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Forskarföreningar i XYZ-län

Förening URL
Gästriklands Genealogiska Förening http://w1.261.telia.com/~u26128870
Sällskapet Släktforskarna Sandviken -
Ockelbo Släktforskarförening http://hem.passagen.se/obosf
Dellenbygdens Släktforskarförening http://w1.653.telia.com/~u65303468
Forskarföreningen Alir http://www.alir.se
Forskarföreningen Släkt och Bygd http://www.bollnas.ws
Nordanstigs Bygd och Släktband Forskarförening http://www.gamlakartor.nu/nbs
Hudiksvallsbygdens Släktforskarförening http://www.start.at/hbs (fungerar ej?)
Västra Hälsinglands Forskarförening http://hem.passagen.se/vhf
Jämtlands Läns Släktforskarförening http://hem.passagen.se/jlsf
Härjedalens Släktforskarförening -
Midälva Genealogiska Förening http://www.genealogi.se/medelpad
Härnösands Släktforskare http://hem.spray.se/harnoforskare
Ådalens Släktforskarförening http://adalensslaktforskarforening.com
Nordvästra Ångermanlands Släktforskarförening -
Sollefteå Släktforskare -
Hembygs- och Släktforskare Nolaskogs http://www.hsn.nu

Ateljefotografen Haga erbjuder:

• Inskanning av fotografier
• Avfotografering till negativ
• Restaurering av gamla foton
• Egen ateljé för nya generationers foton

Pris för inscanning inkl cd + bild 10x15 tex är
1- 5 st 50 kr st
6-10 st 25 kr st inkl bild
11- 25 st 10 kr st ej bild där
flera enligt överrenskommelse.

Allt till humana priser och om du är medlem i DIS-Mitt
får du rabatt.
Fotograf Thoni Mickelsson 060-102060 eller 070-
5163394

Medlemskap
Medlemskap i föreningen DIS-MITT kräver
med-lemskap i Föreningen DIS. Medlemsavgiften
för DIS är 100 kr och för DIS-MITT 60 kr.
OBS att bägge avgifterna inbetalas på
Föreningen DIS’ postgiro 14033-5. Ange namn,
adress, post-adress, tel.nr och ev e-post-adress
samt vilken/vilka föreningar som avgiften avser.
Anmälan kan även ske på Föreningen hemsi-da:
http://www.dis.se

Landsarkivet i Östersund
Postadress: Arkivvägen 1, 831 31 ÖSTERSUND
Besöksadress: Arkivvägen 1 (Museiplan)
E-post: landsarkivet@landsarkivet-
ostersund.ra.se
Hemsida: www.ra.se/ola
Telefon, växel: 063 - 10 84 85
Telefax: 063 - 12 18 24

Öppethållande
September - maj
Måndag-fredag 09.00 - 16.00
Tisdagar 09.00 - 20.30
Folkbokföringsavdelningen
Måndag - fredag 13.00 - 16.00
Juni - Augusti
Måndag - fredag 10.00 - 15.00
Folkbokföringsavdelningen
Måndag - fredag 13.00 - 15.00
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Ålstaträffen 9-10 Oktober.

Då var det åter dags för fadder och ordförandeträff.
DIS-Mitt välkomnades av projektledare och lärare på
skolan. Staffan välkomnade och överlät ordet till Ingrid
Månsson , förbundsstyrelsen. Månsson startade med att
läsa en bit ut Lasse Erikssons bok ”den elektriska
damen” om att sitta och leta i arkiven och glädjen när
man finner det man söker. Sedan följde en rapport från
senaste styrelsemötet hos förbundet. Tragiska händelser
med dödsfall och sjukdomar har lett till förändringar i
styrelsens uppsättning. Förbundet håller även på att
flytta till nya lokaler vilket man kan läsa om på
www.genalogi.se .
Förbundet fanns representerade på bokmässan i
Göteborg och intresset var mycket stort. Man ska nu
anställa en ny webbredaktör sedan Håkan Skogsjö
lämnat uppdraget.
Staffan talade om hur arbetet i DIS-Mitt ska erbjuda
breddning i hela XYZ-län.
Länsmuseets chef på Murberget Bengt Wittgren om
hembygdsmuseum. Historian från förra seklets början.
Utgivning av böcker och projekt föremålsregistrering
som sker digitalt. Han talade även om säkerhet och
upphovsrätt. Hur man arbetar/arbetat med ett kontakt
nät där man kan få hjälp med restaurering av gamla
byggnader. Inte ekonomiskt utan mer av kulturintresse.
Man tittar även över hur Arkiv/Bibliotek/Museer ska
hjälpa, serva och vad de egentligen ska ansvara över.
Digitalt är bra för tillgängligheten men inte en bra
lösning för bevarandet i framtiden. Hur länge har vi
media som kan läsa disketter, CD-skivor, DVD osv.
Det gäller även att förpacka kulturen på ett sådant sätt
att det kan locka alla åldrar.

Peder Andrén och Ambjörn Lindahl från Svar visade
sockenkartor. Hur man håller på att skapa en arkivatlas
för att öka användandet av historiskt källmaterial i
allmänhet och i lärandesyfte i synnerhet. De berättade
hur man gått tillväga beträffande tolkning/kontext/
metod, vilka olika arkiv man försöker sammanföra för
att få en kombination där bla kyrkans-, militära-,
kriminologiska- och kartarkiv ingår. Det bästa av allt är
att tanken är att materialet ska vara helt fritt att
använda. Dvs. det ska inte finnas några begränsningar
när man tex vill lägga in kartor i sitt
släktforskningsprogram, eller där man på andra sätt vill
publicera egna forskningar.

Anna Söderström

Anteckningar lördag 2004-10-09,
deltagare:släktforkningsorförande

Föredrag av Birgit Sundqvist (både Medelpads och
Sveriges Hembygdsförbund)

Medelpads hembygdsförbund:
Är partipoliskt obundet
 6100 medlemmar
1931 var Ångermanlands och Medelpads
hembygsdföreningar tillsammans
1938 Delade de sig till respektive landskap.
Styrelsemöten genomförs på olika ställen i landskapet.
Medlemsavgiften är ganska låg 10 kronor och då ingår
hemsida, hemförsäkring och att resp förening har
tillgång till STIM.
Medelpads förbund samarbetar med  länsmuseet och i
andra sammanhang med kulturinslag.
Medelpads hembygdsförbund ger ut en årlig bok.
Förbundet arbetar med registrering av objekt, vård av
gamla byggnader.
Samarbete sker med släktforskningsföreningar och
andra hembygdsförbund.
Birgit redovisade Sveriges hembygdsförbund:
Förbundet har 1800 föreningar och 450000
medlemmar.
Totalt rör det sig om 9000 byggnader, 600 museer
många tusen föremål och foton, 1,2 hyllmil arkiv.
Förbundet genomför årligen 1399 studiecirklar.
Årligen genomförs riksstämma
Aktuella uppgifter:

Förhindra att kulturhistoriska föremål förs ut ur landet
Sockenfrågan
Hembygdsundervisning i skolan

Efter att Birgit avslutat övergick ordet till Jürgen
Holoch och Medelpads fornminnesförening.
Föreningen har snart 100-års jubileum
Föreningen har ansvaret för 20000-30000 föremål och
ett antal byggnader.
Har viss verksamhet på Norra berget
En stor uppgift är registrering av föremål.
Penningbrist hotar

Efter denna redovisning övergick det hela till en
animerad debatt om våra möjligheter att via skolan nå
till eleverna. Det redovisades att skolan var ganska
historielös och att hembygds och släktforskning mycket
berodde på den enskilde läraren Vi blev överens om att
vi inte kunde ha för hög ambitionsnivå för det orkar vi
inte med som ideella föreningar. En väg som tycktes
vara framkomlig var att knyta kontakter med
intresserade lärare.

Vid pennan Christer Svensson
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Att göra släktböcker.

Tre olika sätt att göra enkla släktböcker presenterades
vid årets Ålsta-träff.

Harriet Fränden berättade att hon gjort flera
släktböcker och böcker om hembygdsforskning. Hon
har bl. a gjort en ”Skvader”. I Disgen8 skapades
stamtavlor för en släkt. Utskrifter gjordes till RTF-filer
som sedan lästes in i Word. Tavlorna kompletterades
med bilder, layoutarbete och paginerades. Sedan
häftades bladen ihop med spiralrygg. Med det
arbetssättet kan man lätt ”trycka upp” extra exemplar
utan stora extra kostnader. Man kan lika lätt
komplettera och rätta släktboken. Och priset per bok
kan hållas på en hyggligt låg nivå. Det handlar om ca
300 kr per st.

Staffan Bodén hade hjälpt en släkting med utskrift i
Word av ett stort antal handskrivna ark. Ett likaledes
betydande antal bilder scannades in i hög upplösning
(upp till 1200 dpi) och färg. Detta för att fånga in så
mycket information som möjligt. Som bildformat
valdes tiff eftersom det inte är ett ”förstörande” format.
Efter överföring i gråskala, beskärning mm sparades
bilder för publicering i lägre upplösning 300 dpi alt
600 dpi. En stamtavla utgående från släktens äldste
framställdes i Disgen8 i tabellformat och bifogades
materialet.
Efter detta monterades text, bilder och stamtavla i
programmet PageMaker, som är ett proffsprogram. Det
kräver en betydande övning för att man rätt ska kunna
utnyttja dess fördelar. Det färdiga resultatet kallade vi
En Krönika. Den trycktes i en upplaga av 150 ex varav
6 st s k pliktexemplar obligatoriskt skulle skickas till
vissa bibliotek. Kostnaden per bok blev ungefär
densamma. Komplettering och nytryckning av enstaka
exemplar är inte ekonomiskt rimligt.

Robert Hammarstedt berättade så hur man med Word
kan göra en snygg släktbok av utskrift från Disgen8.
Man börjar med att göra det antal an- och stamtavlor
man vill ha med i sin släktbok. Så skriver man ut till en
RTF-fil, som sedan läses in i Word. Sedan ska man
sidnumrera hela dokumentet (exv i sidhuvudet). Om
man därefter väljer Ctrl-a och sedan F9 så kommer
programmet att lägga till register med sidhänvisning i
slutet av dokumentet. Man kan givetvis också
komplettera med fotografier, kartor, fri text ,
försättsblad mm som man vill ha med i sin släktbok.
Om man endast vill ha en ”temporär” släktbok dvs en
släktbok man vill fortsätta att jobba med kanske denna
metod är både snabbast och billigast. Man skriver väl
bara ut ngt enda ex på sin skrivare.

Bildhantering
Föreläsare: Robert Hammarstedt
En bild är uppbyggd av många pixlar (små fyrkanter).
Varje pixel består av endast en färg. Inga
färgschatteringar existerar mellan pixlar. Bra kvalitet är
alltså en bild med många pixlar.

Några tumregler när det gäller bildbehandling:
  -    Scanna  bilder i hög upplösning. Tänk på att
tryckerier vill ha bilden i 300 dpi. Skall den tryckta
bilden vara  9 x 12  cm och ursprunget är t ex  4,5 x 6
cm (gammal kartong) så bör bilden skannas i 600 dpi.
  -    Om bilden ej skall tryckas så räcker det med  200
dpi för tex ett worddokument eller för att läggas i
DISGEN. Men scannade bilder i 300 dpi går utmärkt
på våra skrivare.
  -    Spara originalbilden i ett icke förstörande format
t.ex.  tif.  Arbeta med bilden hela tiden i detta format
och spara den sedan som jpg när den är färdig att sättas
in i ett dokument.
  -    Undvik att arbeta med jpg och spara som jpg.  Jpg
är ett förstörande format.
  -    Undvik att ändra bildens upplösning i antal pixlar.
Det förstör.

En bild som ursprungligen är i tif- format som sparats
ett antal steg i jpeg förlorade i färgnyanserna. Arbeta
aldrig med bilden i jpeg var Roberts råd.

Om man skannar i hög upplösning går det bra att göra
fina detaljförstoringar. Utdrag som sedan kan läggas in
som bild i släktforskarprogrammet.

Adobe Photoshop 8ext Elements 2.0), ett
bildbehandlingsprogram där man kan ändra och
manipulera bilden med hjälp av olika verktyg i
programmet. 2.0 är en light version, men innehåller
trots det de flesta komponenter som behövs. Den
saknar dock SMYK som är det format , den
färguppsättning tryckerierna vill ha när bilden skall
tryckas. RGB arbetar vi normalt med från vår
digitalkamera.  Skrivs en SMYK- bild ut på en vanlig
skrivare blir färgerna fel.

I programmet finns flera olika verktyg för tex
- beskärning - ändring av bildstorlek -
ändring av ljus och kontrast
- kloning - ett flertal filter för olika ändamål
- mm
En finess i programmet är att alla kommandon man gör
lagras, så att man lätt kan återgå till originalbilden.
RÅD! Spara bilden utan ändring. Rota inte i
originalbilden. Förstör inte en originalbild genom att
spara bild med ändringar.
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Minnesanteckningar: Källhantering/dokumentation

Presentatör: Anders Eriksson, DIS-ÖST

Anders Eriksson började med att presentera sin syn på hur man skall ha sin källdokumentation upplagd. Han skrev
upp två ”ledord” för hur händelser skall vara noterade - KNOT och BUSS. Varje händelse skall vara registrerade
med angivelse av Källa, Notis(typ), Ort och Tid, för att kunna räknas som en användbar händelse. Var och en av
Källa, Ort och Tid skall dessutom vara Begriplig, Unik, Skalbar samt Stabil.

Man kan säga att summan av alla aktuella händelser utgör en Person, eller motsvarande att en summa av händelser
kan utgöra en Relation. Summan av alla personer och relationer = en släktforskningsdatabas.

Anders fortsatte sedan med att diskutera hur man skriver en källhänvisning. Man måste bortse från vilket medium
som en källa finns på – det vill säga, glöm bort mikrokortsnummer, mikrofilmsnummer, Genlines GID, SCB-
koder, men även landsarkivens och SVAR:s signum - för dessa angivelser är inte stabila. Man skall istället tänka
på vad som anges på den primära källan. Han tryckte också på vikten av att skriva ut i klartext – inga
förkortningar!
Exempelvis: ”Födelse- och dopbok 1830-1835, Torp församling, Västernorrlands län”.

Var och en bör tänka ut i förväg hur man vill se på strukturen över hur olika källor struktureras. Till exempel om
man vill strukturera församlingar per län eller per landskap. Tänk också på att tiden är en viktig variabel.
Verkligheten avbildas i tiden vad som gällde. Man kan bland annat komma ihåg att län började finnas i Sverige
först runt 1680, och att församlingsregister i egentlig mening slutar 1991. Man skall också tänka på att skilja på
socken, församling och jordebokssocken. Det viktiga är att ”fånga” den arkivbildande myndigheten !

Efter dessa generella diskussioner, så kom Anders in på den rent praktiska delen av källhantering – i första hand
hur det fungerar i DISGEN(8).
Men han började här att först skissa på DISGEN:s logiska databasmodell. I grunden kan man organisera sina
personer och relationer i flockar. Ett antal flockar kan sedan ses som att utgöra ett arkiv – dvs en databas. Men
även Ort-trädet, Ortbilds-trädet samt Käll-trädet utgör var och en, en databas i sig.
Vad gäller Källträdet, så har detta en större flexibilitet än Ortträdet i DISGEN. Man kan även se på Ort som lite
”släkt” med källor.

Källträdet i DISGEN, såväl som i andra släktforskarprogram, avspeglar GEDCOM-standardens ”syn” på
källstruktur, så det är alltså i grunden rätt lika oavsett program , men det är bara DISGEN som har en trädstruktur
fullt ut. GEDCOM har satt källa till att vara max 64 tecken långa, DISGEN accepterar dock upp till 79 tecken,
medan Holger enbart har plats för trettio tecken. I MinSläkt ligger alla källor på samma nivå...

Här följer nu ett exempel på Anders ”världsbild” över grupper, källor och citat:
Yggdrasil@anders.eriksson

Kyrkoarkivalier
Danmark
Ryssland
Sverige

• Svenska kyrkan
o Västernorrland län

Torp församling
• Födelse- och dopböcker (1712-1895)

 Födelse- och dopbok 1712-1752, Torp församling,
Västernorrlands län

1712
- januari

                - <citat>
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Här skall man då tänka på att grupper är inget (man normalt) ser något av vid utskrift, utan det är själva källan (i
fetstil ovan) som är det viktiga. Här måste man alltså skriva ut i klartext vilken källa det är. Att sedan ha minst en
gruppnivå under källan är mycket viktigt, för annars blir man ”låst” i strukturen sedan. Tänk på att det enbart är
källa och citat som används vid DISBYT och GEDCOM-utdrag.
Här har Anders föreslagit att skriva ut varje årtal för sig, och därunder varje månad (”det kanske blir så att man så
småningom blir intresserad av att registrera en hel församling....”).

Slutligen i själva citatet, så har man plats att skriva in Titel (här kan då angivelsen av källan kopieras in även för
detta fält, Författare (här skulle man kunna fylla i vem prästen var ...) samt Publicering (här kan man skriva in alla
media som aktuellt citat finns att läsa i - tex  SVAR-signum, Mikrofilmsnummer, Mikrokortsnummer, GID etc...).

Eftersom man bör ta hänsyn till hur verkligheten har varit, så kommer inte trädet att behöva se likadant ut för hela
Sverige, och inte heller för olika tidsintervall. Till exempel så är det olika på olika håll i landet i husförhörslängder,
huruvida familjerna är noterade per gård, by, rote eller  annan typ av indelning. Anpassa till hur boken verkligen
är upplagd !

Vad gäller själva citatet, så kan man ju där skriva i fyra fält – Datum, Sida, Kvalitet samt själva citatet ur källan.

Anders föreslog att man kan använda sig av möjligheten i DISGEN att ställa om ”mapp-pekaren” (görs under
menyvalet Inställningar/Systemet och Datamapp – ÄNDRA) mot en kopia på ’Dg8Data’, för att testa och öva på
källträdets struktur.

Några ytterligare noteringar från det Anders berättade om:
• Det är ’drag-and-drop’ som gäller vid editering av trädet
• Om man skulle ta bort en källa/citat, så kommer det textuella innehållet ändå ligga kvar som

källangivelse på varje notis som refererat till källan/citatet ifråga
• Använd piltangenterna vid ”vandring” i trädet
• Använd gärna bibliotekens system SAB för litteratur (uppfinn inget eget system, när det redan finns ett

färdigt...)
• För Militaria, finns inget entydigt system över handlingar
• Vid IMPORT, så finns det möjlighet att få alla nya källor under en angiven grupp (så kan man kontrollera

och acceptera var och en – och sedan flytta in i det ”ordinarie” trädet...)
• Knappen ’OK Plus’ används för att fylla på med flera källor till samma händelse

Önskemål att få i kommande DISGEN:
Att kunna koppla bild till citatet (exempelvis skannad bild av citatet)
Import/Export-funktioner av källor (exempelvis för en församling...)

Slutord: Källa borde ligga främst i prioritet !!

T.v Robert Hammarstedt om bildhantering
Anders Eriksson om källor
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Datarekonstruktion

Borttappad data eller raderat filler av misstag på disketer, eller en hårddiskkrasch lugn Ibas löser problemet! Men
de är inte gratis! Men de kan 10-20 år forskande vara värt!

Ibas är världsledande på rekonstruktioner av olika data medier.
Datarekonstruktion från Ibas är en optimal lösning med minimala risker vid förlust av data. Ett virus, en
hårddiskkrasch, bristande säkerhetsrutiner, fel vid uppgradering eller installation av programvara, eftersatt
underhåll eller kanske helt enkelt otur kan ha orsakat skadan.
I extrema situationer kan lagringsenheten till och med ha legat i vatten eller räddats ur en brand. Oavsett hur så har
Ibas lösningen på problemet. Har man ett special program så skickar man med det så Ibas får en uppfattning om
filernas uppbyggnad!
Exempel på vad Ibas klarar av.

Operativsystem: Lagringsmedia:

 DOS/Windows 3.x Hårddiskar, Micro drives, RAID, etc.
 Windows 95/98/ME Tape/DLT
 Windows NT/2000/XP CD
 Mac OS DVD
 Novell NetWare SyQuest, MO, Jaz, Zip, Disketter
 UNIX variations Compact Flash
 OS/2 Minneskort (USB)

Förlorade bilder från digitala minneskort?
Förlorade digitalbilder? Är du bland dem som upplever att bilderna i digitalkameran plötsligt raderas vid en
feltagning? Var inte förtvivlad, Ibas har utvecklat en egen teknologi som enkelt kan återskapa dina förlorade
bilder.
Ibas har tidigare hjälpt proffsfotografer med rekonstruktion av bilder, men nu lanserar vi tjänsten på
konsumentmarknaden också.
Marknaden för digitalkameror har vuxit enormt på kort tid. Efter semestrarna i år fick Ibas dagliga förfrågningar
kring digitala kameror av folk som förlorat bilder.

Ibas har utfört rekonstruktioner och återskapat bilder i kameror som har legat flera timmar i saltvatten eller på
minneskort som har belastats av flera tons tryck. Även om minneskorten har blivit ordentligt skadade är det
möjligt att återskapa bilderna.
Tjänsten kostar 1790 SEK i dag.
Detta pris gäller ovasst hur stort minneskortet är en!

1) Tips när du har förlorat digitala bilder
a) När du inte får kontakt med minneskortet :
b) Försök inte ta nya bilder
c) Formatera inte om minneskortet

2) Låt en expert med riktig utrustning återskapa bilderna
a) När du har raderat alla bilder eller enstaka bilder:
b) Ta inte fler bilder. Nya bilder kan förstöra de gamla bilderna genom att de skrivs över

3) När du har tappat kameran i vattnet:
a) Pröva inte att slå på kameran för att kontrollera att den fungerar
b) Ta ut minneskortet och håll minneskortet fuktigt i en påse
c) Skicka minneskortet till rekonstruktionsexperter och lämna in den vattenskadade kameran hos en

fotohandlare
För vidare information se www.ibas.se   Joacim Söderström
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Länktips:

SverigeDirekt.se upphörde 20 oktober
och ersattes av sverige.se http://
www.sverige.se/

”Sverige.se är fortfarande
startpunkten för sökningar på alla
webbplatser inom den svenska
offentliga sektorn. Nyheter är
ingångarna; Situationer i livet och
E-tjänster. Där hittar du nyttig
information och länkar till service
på Internet. Du hittar även
webbadresser och kontaktuppgifter
till kommuner, landsting, myndigheter
med mera.”

Kulturmagasinet
Expedition och forskarsal Studieceller
  
September - April September - April
Måndag, Onsdag-Fredag 10-17Måndag - Torsdag
10-19
Tisdag 10-19 Fredag 10-18
Lördag-Söndag Stängt Lördag 11-16
 Söndag stängt
  

Medelpadsarkivets öppettider
Extraöppet 2004:
kl 11.00-15.00, 4/12

Timrå Forskarstuga

Biblioteket Vivsta
En mötesplats för alla historiskt intesserade, hembyds-
och släktforskare, amatörer och proffs.

Forskarstugan erbjuder:
Arbetsplatser i lugn och trivsam miljö,
mikrokortsläsare och datorer. Tillgång till bibliotekets
betaldatabaser, arkiv med mikrokort, brandförsäkringar,
tidningsurklipp med mera.

Biblioteket Vivsta, Skogsv 26, tel: 060-163215, http://
bibliotek.timra.se/

Nytt  i CD-Biblioteket:

Umeå Lands byar och gårdar 1660-1760.
Utgiven av GENEA, Agneta Olofsson, ao”at”genea.se,
tel 0611-22185.
Informationen ligger i en PDF-fil som man givetvis kan
skriva ut om så önskas. Då får man en bok på drygt 500
sidor. Det finns en bra innehållsförteckning och med
hjälp av Adobe Acrobat som kan man snabbt med hjälp
av sökfunktionen (Ctrl + F) söka på tex ett särskilt
efternamn. Dokumentet är indelat by för by så är det
någon särskild by man vill titta närmare på så kan man
snabbt söka sig fram via innehållsförteckningen med
sidhänvisning. Det finns källhänvisning.

http://www.svartviksdagarna.y.se/

För Mac-användare.

SPRÅK-
OCH FOLKMINNESINSTITUTET
Institute for Dialectology, Onomastics and Folklore

Research
Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI) är en statlig
myndighet vars uppgift är att på vetenskaplig
grund öka kunskaperna om dialekter, folkminnen,
folkmusik, ortnamn och personnamn. SOFI består
av sju enheter på skilda platser i landet, var och
en med ett regionalt eller ämnesmässigt
ansvarsområde
http://www.sofi.se/

Ålsta oktober månad....
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Atremi
Vad är Atremi?
Atremi är ett bokförlag som drivs av mig, Per-Anders
Lundh, som enskild firma. Från början var det jag själv
som på fritiden skrev några böcker och gav ut på egen
hand, men efterhand fick jag förfrågningar från andra
om jag inte kunde hjälpa dem med deras manus, vilket
jag gjorde. Det är nu några år sedan och det mesta jag
gör, gör jag på min ”fritid”. För närvarande har jag min
huvudsakliga försörjning via ett helt annat arbete som
socionom vid ett ungdomshem här utanför Örebro.
Men en dag i veckan har jag ledigt från det arbetet för
att kunna sköta Atremi. Annars är det huvudsakligen
kvällar och helger som går åt.
Vem ger ut böcker med hjälp av Atremi?
Hittills har jag huvudsakligen arbetat tillsammans med
släkt- och hembygdsforskare. Detta beror naturligtvis
på att det var sådana böcker jag själv gav ut från början
och att det är en naturlig målgrupp för det sätt jag
arbetar på. Likaså har jag några böcker som kan
härledas till mitt arbete som socionom, några böcker
om vård, behandling och psykologisk teori och praktik.
Men jag vill även peka på att personliga memoarer,
levnadsskildringar och poesi är områden som även
faller sig naturliga för Atremi. Jag vill dock påpeka att
inget ämne eller innehåll är främmande för Atremi om
det inte strider mot god etik eller av andra skäl är
osmakligt.
http://www.atremi.se/

Arkivensdag på Medelpadsarkiv

Alexander Källestål får hjälp att söka sina anor
på Medelpadsskivan.

Joacim Söderström fick flera frågor angående
DISGEN.

CD-skivor DIS-Mitt
Alla som bott i byarna kring varuträsket AC
Anders Danielssons ättlingar Y 1650-1900
Arnäs-Trehörningsjö Y 1668-1930
Bjärka - Säby AB
Bouppteckningsreg jämtlandslän Z
Elfdalen W
Emigranten
Emigranter från Härjedalen Z
Familjer i Fors sn Z 1689-1890
Familjer i Håsjö sn Z 1689-1891
Familjer i Ström och Alanäs Z 1500-1820
Familjeregister för Frostvikens sv fs Z
Family History Library Catalog 10/99

fortsättning nästa sida.



16

Gamla stan CD AB
Genealogical Research Directory 1990 - 1996
Geografiskt- Statistiskt Handlexikon 1881 - 1883
Grundsunda Y 1600 - 1930
Haverö socken Y 1600 - 1850
fortsättning från föregåendesida
Henrik Larssons ättlingar Y                   1660 - 1900
Historiska Stadskartor ca 1790-1850
Hällesjö socken 1689 - 1891
Häradsekonomiska kartan DVD 1860-1930
Indal, liden, Holm släktreg Y -1900
Kenneth Mossbergs forskningsmatrl. AC
Kjell Åke Lundström Samer mm
Klara AB 1878 - 1926
Ljustorpsbor Y 1500 - 1800
Lycksele AC 1700 - 1920
MalåAC 1744 - 1920
Martinus Laurentii ättlingar Y
Medelpad, familjeregister Y 1500 - 1800
Ministeralregister Z-län Z
Norsjö fs AC 1743-1900
Paleografi  Handskriftsläsning
Pite anor BD
Rudbeckius Johannes Y 1620 - 1900
Samer och Nybyggare V-botten AC
Sidensjö fs Y 1689-1930
Sidensjö/Skorped Y
Själevad Y 1785 - 1820
Skellefteå, dödsannonsregister AC 1928 - 1966
Smedskivan 3
Svenska ortnamn 1999
Sveriges befolkning 1890/1970/1980
Sveriges dödbok 2  1950-1999
Söder i våra hjärtan AB 1870 - 1930
Umeå Lands AC 1660-1760
Västerbotten Indelningsverket AC 1695
Västerbotten, mantalslängder AC 1654 - 1695
Västerbottens Regemente AC 1667 - 1762
Ådalen Y Födda-Vigda-Döda
Åsele Y 1686 - 1920
Paleografi Juridiska arkiv 1600-tal För utskrift
Paleografi Kyrkliga arkiv För utskrift
Paleografi Juridiska arkiv 1700-tal För utskrift
Paleografi Juridiska arkiv 1800-tal För utskrift
Paleografi Civila myndigheters arkiv För utskrift

Skivorna visas vid möten och föredrag.
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2

DIS-MITTs
funktionärer
2005

DIS-MITT-ombud:

Dellenbygdens SFF: Gösta Olsson, Sjömyra 2887, 820 60 DELSBO, tel 0653-120 51, e-post:
          parmasen”at”swipnet.se

Hembygds- och SF Nolaskogs: Lennart Näslund, Nordanås 134, 891 92 Ö-VIK, tel 0660-37 21 09,
e-post: lintagan”at”home.se
Jämtlands läns SFF: Georg Hansson, Lillfjällvägen 4, 831 71 ÖSTERSUND, tel 063-852 12,
e-post: g.hansa”at”mbox300.swipnet.se
Midälva GF: Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel 060-55 83 39, e-post:

        ann.lin”at”telia.com
Nordanstigs Bygd och Släktband: Lage Bergvik, Vändbrov. 8, 820 78 HASSELA, tel 0652-400 00,

        lage.b.bergvik”at”nordanstig.mail.telia.com
Sollefteå SFS: Jörgen Desén, Forsed 138, 873 91 BOLLSTABRUK, tel 0612-243 30,
e-post: jorgen”at”desen.nu
Västra Häsinglands FF: Gertrud Söderin, Box 58, 827 22 LJUSDAL, tel 0651-155 87,
e-post: soderin”at”zeta.telenordia.se
Ådalens SFF: Curt Sundqvist, Box 88, 870 32 ULLÅNGER,  tel 0613-130 00, e-post:

         curt”at”hkship.se
Föreningsadresser:
Föreningen DIS-MITT, Skolg 3A, 825 31 IGGESUND
Postgiro 620 19 15-3, Org.nr 889201-9814
DIS-MITT’s hemsida, c/o Joacim Söderström, Björneborgsg 66, 864 62 SUNDSVALL, tel: 060-
155030, e-post webmaster”at”dis-mitt.se

Hemsida: www.dis-mitt.se
Föreningen DIS, Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING, Tel 013-14 90 43, Telefax 013-14 90 91,

        Postgiro: 140 33-5, e-post: dis”at”dis.se Hemsida: www.dis.se

Staffan Bodén Ordförande tel 0650-561417 ordforande”at”dis-mitt.se

Karl-Ingvar Ångström V.ordförande tel 0611-20341 v.ordforande”at”dis-mitt.se

Reine Björkman Sekreterare tel 0660-18941 sekreterare”at”dis-mitt.se
Redaktionsgrupp

Jan Lilliesköld Kassör tel 060-536359 kassor”at”dis-mitt.se
Medlemsregistator

Anna Söderström Ledamot, tel 060-155030 ledamot1”at”dis-mitt.se
Redaktör

Harriet Frändén Ledamot. tel 0652-51028 ledamot2”at”dis-mitt.se

Arne Ahlström Ledamot tel 063-109719 ledamot3”at”dis-mitt.se

Lars Åström  Suppleant tel 060-501141 suppleant1”at”dis-mitt.se

Maria Bellskog Suppleant tel 060-93015 suppleant2”at”dis-mitt.se

Bo Näsström Suppleant tel 026-101012 suppleant3”at”dis-mitt.se

Robert Hammarstedt Hedersled, tel 060-302 28 robert.hammarstedt”at”telia.com
Teknikansvarig

Joacim Söderström Webbmaster, tel 060-155030 webmaster”at”dis-mitt.se
Redaktionsgrupp

Tomas Sahlin DISBYT-omb. tel 060-15 84 11 disbyt”at”dis-mitt.se
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Medlemskap
Medlemskap i föreningen DIS-MITT kräver
med-lemskap i Föreningen DIS. Medlemsavgiften
för DIS är 100 kr och för DIS-MITT 60 kr.
OBS att bägge avgifterna inbetalas på
Föreningen DIS’ postgiro 14033-5. Ange namn,
adress, post-adress, tel.nr och ev e-post-adress
samt vilken/vilka föreningar som avgiften avser.
Anmälan kan även ske på Föreningen hemsi-da:
http://www.dis.se

Ordförande har ordet:
Vid årsskiftet hade DIS-
MITT 930 medlemmar.
Tillväxten under året var
108 medlemmar. DIS-
NORD bildades under
2004 och kan eventuellt
betyda ett mindre tapp av
medlemmar från
Norrbotten och
Västerbotten. Hittills har
endast en handfull bytt
förening. Det är alltså

ganska troligt att vi under 2005 kommer att få vår
1000:de medlem. Den medlemmen ska förstås firas
på något trevligt sätt.

Vi vill under 2005 fokusera på medlemsmöten i
samarbete med lokala forskarföreningar i hela
XYZ-regionen samt utbildningar på bred front.

Stora uppgifter ligger framför oss:
1. Att organisera en utbildnings- och
föredragsverksamhet över hela regionen, vilket
innefattar kursplaner och utbildare (=kursledare)
för olika delar av datorprogram exv. i
släktforskning, bildbehandling, dator- och
datasäkerhet, släktböcker, utskrifter,
programjämförelser mm.
2. Att knyta kontakter med flera lokala
släktforskarföreningar för samarbete om projekt
och lokaler. F n samarbetar vi i Hudiksvall och
Östersund om lokaler och söker fortfarande en
lämplig lokal i Sundsvallsregionen.
3. Att medverka till ett nät av faddrar som ger
medlemmarna tillgång på nära håll till en kunnig
fadder.

Förändringar i styrelsen beskrivs här brevid.

Välkomna till ett nytt spännande verksamhetsår

Staffan

För Mac-användare.

Funktionärers förändringar

Även vid årets årsmöte skedde förändringar i
styrelsen, men inte på långa vägar så stora som de
senaste åren. Kvar finns styrelse, som samarbetet
mycket väl under det gångna året och med gott
mod ser fram mot det nya. Vi har många uppgifter
att ta itu med. En del beskrivs på annan plats i
tidningen.
Så till förändringarna.
Vår webbmaster Tomas Andersson avgick vid
årsmötet på egen begäran från sitt uppdrag. Tomas
byggde på kort tid upp stommen till vår hemsida
med ett nytt och modernt upplägg. Ett stort tack till
Tomas för den insatsen.
Under året har Joacim Söderström övertagit
alltmer av hemsidan då Tomas civila arbete krävt
mycket tid och vid årsmötet tog Joacim på sig
uppdraget fullt ut.
Två nya suppleanter valdes in i styrelsen vid
årsmötet: Maria Bellskog, Indal och Lars Åström,
Sundsvall. Vi hälsar dem välkomna och kommer
inom kort att på hemsidan få se deras
egenpresentationer.
Bernth Lindfors har haft två viktiga uppdrag, som
fadderansvarig och utbildningsansvarig. Han har
avsagt sig båda uppdragen för att få mera tid för
andra aktiviteter. Bernth är en av våra mest
uppskattade utbildare och föredragshållare och är
mycket aktiv inom området. Han kommer även att
fortsätta med den verksamheten och det vill vi
tacka för.
I fadderlistan sker också två strykningar. Bernth
Lindfors och Tommy Forsström kvarstår inte
längre som faddrar. Även här är det övrigt arbete
som hindrar.
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Frågor från medlemmar till styrelsen:

Vi tog bort den tryckta tidningen för att lösgöra
pengar till annat, bland annat en lokal. Vad
hände med det?
Genom stöd till samarbete med hittills två
släktforskarföreningar har DIS-MITT tillgång till
lokaler i Östersund och Hudiksvall(Iggesund).
Vi söker lösningar på flera orter.
 
Hur får jag tillgång till föreningens CD-skivor
annat än vid möten?
CD-skivorna visas endast vid möten och
kurser.
 
Varför får man inte låna en CD-skiva under en
tid?
Samtliga skivor ska alltid finnas tillgängliga vid
möten och kurser och det är inte tillåtet att
låna ut dem.
 
Måste man ha Internet för att vara med i DIS-
Mitt?
Nej, men det är en fördel.
 
Säljer DIS-Mitt CD-skivor?
Hittills har DIS-MITT inte producerat någon
CD och har heller ingen försäljning.
 
Varför händer inget i DIS-Mitt för
medlemmarna?
X, Y och Z län är den stora region som DIS-
MITT omspänner. Om man följer med på
hemsidan ska man se att det händer en hel
del för medlemmarna av möten och kurser.

Har du en fråga till styrelsen? Maila till
info”at”dis-mitt.se. det går givetvis även bra att
ringa eller skriva till styrelsen se adresser och
telefon-nummer på sid 2.

Länktips:
Centrala Soldatregistret finns sedan igår åter
sökbart på nätet, nu på
http://soldat.dis.se efter ett längre uppehåll.
För registerinnehållet ansvarar som tidigare
Centrala Soldatregistret /Björn
Lippold tillsammans med de lokala soldatregistren
runt om i landet,
Föreningen DIS har tagit över från tidigare web-
site, anpassat programkoden och ansvarar i
fortsättningen för publiceringen av soldatregistret
på nätet. Sökprogrammet kommer efterhand att
kompletteras och förbättras.

MGFs eget antikvariat http://www.genealogi.se/
medelpad/antikvariat.htm . Här ger vi
medlemmarna möjligheten att köpa, sälja/skänka
böcker som är av intresse för oss genealoger.
Föreningens målsättningen med antikvariatet är att
de pengar som kommer in ska läggas i en fond som
kommer att användas för genealogins fromma i
Medelpad.

DIS-Mitt har lokal i Östersund.

DIS-Mitt samarbetar från och med 2005 med
Jämtlands Läns Släktforskarförening (JLS).
För DIS-Mitt medlemmar i Jämtland innebär detta
att ni är välkomna till den gemensamma lokal som
vi disponerar på Samuel Permans gata 37 i
Östersund.
Lokalen är öppen alla onsdagar under säsong
mellan kl. 1800 – 2100, som regel med olika
teman, se JLS hemsida (http://hem.passagen.se/
jlsf/).
I lokalen finns bredbandsanslutning till Internet,
där uppkoppling kan ske mot exempelvis
ARKION, GENLINE med flera databaser. Lokalt
nät finns utbyggt i lokalen för såväl kabel- som
trådlös anslutning.
Ni som är medlemmar i både JLS och DIS-Mitt är
naturligtvis dessutom välkomna till JLS
medlemsmöten som sker en gång varje månad.
Ni som bara är medlemmar i DIS, kan genom ett
medlemskap i DIS-Mitt också få tillgång till det
som redovisats ovan.

Mailavisering om att ny tidning kommer!

Du har väll inte missat att anmäla din e-postadress till
vår kassör (se sid 2) så att du får ett meddelande varje
gång ny tidning finns att ladda ner från hemsidan. Om
du anmält din adress men inte får något meddelande,
kontrollera att du uppgett rätt adress. Jan Lilliesköld
hälsar att han vid varje utskick får några meddelanden i
retur p g a adresserna inte längre är giltig. Ange ditt
namn, din e-postadress och ditt medlemsnummer i DIS
för lättare hantering. Din e-postadress kommer endast
att användas till detta syfte så länge du inte önskat mer
information via e-post.
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På gång i DIS-Mitt
     Kurs i bildbehandling 5/3 2005 Iggesund

Kurs i bildbehandling en eftermiddag.
Anmälan till kontaktperson.
Från: 2005-03-05, 12:00
Till: 2005-03-05, 18:00
Kontaktpersoner: Ingela Fahlberg och ordforande”at”dis-mitt.se

     Grundkurs Disgen i Iggesund 7/3 2005 Start!
Grundkursen startar den 7/3 och gruppen bestämmer tiderna för fortsättningen.
Info under fliken Utbildning.
Från: 2005-03-07, 18:30
Till: 2005-03-07, 21:00
Kontaktpersoner: Örjan Fält och ordforande”at”dis-mitt.se

     DISGEN-kväll i Östersund 9/3 kl 18-21
Jämtlands Läns Släktforskare kommer att ha en DISGEN kväll i Östersund. För vidare info se

JLS-hemsida. http://hem.passagen.se/jlsf/
JLS klubblokal finns på Samuel Permansgatan 37 i källaren.
Från: 2005-03-09, 18:00
Till: 2005-03-09, 21:00
Kontaktpersoner: Arne Ahlström

     Genline-träff i Sundsvall 2005-03-17
MGF kommer att genomföra en Genline-träff torsdag 17/3 kl 19.00 . Arrangemanget är ett

samarrangemang med DIS-Mitt.
Plats: Mittuniversitetets lokaler i Åkroken, hus L (Bryggeriet)
Från: 2005-03-17, 19:00
Till: 2005-03-17, 22:00
Kontaktpersoner: MGF http://www.genealogi.se/medelpad/

     Lördagsöppet på HLA 19/3
Landsarkivet i Härnösand kör med lördagsöppet på prov utvalda lördagar under vinter/våren

2005
Från: 2005-03-19, 09:30
Till: 2005-03-19, 15:00
Kontaktpersoner: Styrelsen

     Lördagsöppet på HLA 16/4
Landsarkivet i Härnösand kör med lördagsöppet på prov utvalda lördagar under vinter/våren

2005
Från: 2005-04-16, 09:30
Till: 2005-04-16, 15:00
Kontaktpersoner: Styrelsen

     Släktforskardagarna 2005 i Göteborg 26-28/8
Årets tema: Porten mot Väster.
DIS-Mitt kommer att medverka med sin monter och information om regionsföreningen.
Från: 2005-08-26, 11:00
Till: 2005-08-28, 16:00
Kontaktpersoner: http://www.slaktdata.org/gbg2005/

Mer program tillkommer allt eftersom. På vår hemsida  www.dis-mitt.se finns alltid
aktuell information.
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Få släkten att berätta mera:

När vi pratar med någon som vi önskar ska berätta om något finns det några saker man kan tänka på för
att få ut mer av samtalet. Byggstenarna i en effektiv kommunikation är
En fråga i taget Ställ en fråga i taget

Försök inte ”hjälpa” personen genom att ge ord
Ställer man flera frågor samtidigt är risken att man förvirrar den man talar
med.

Rätt frågetyp I huvudsak öppna frågor. (återkommer om det under frågetyper)
I undantagsfall slutna frågor, då oftast i form av sammanfattande för att
bekräfta att du uppfattat den du talar med rätt.

Lyssna på svaret Låt den du talar med få tänka efter och tala till punkt även om det skulle sväva ut och
kanske inte ge exakt svar på det du frågade. Kanske får du reda på något här
som du inte ens tänkt på att fråga.

Frågetyper.
Det finns flera typer av frågor. Genom att tänka på när man använder vilken kan man få ut mer av

samtalet.
Öppna frågor Ger oändligt antal svar. Bygger och skapar en god dialog. Leder till

tankeverksamhet. Sådana frågor börjar med ett så kallat frågeord tex. när,
var, hur, varför. Dvs. frågor som inte kan besvaras med ja eller nej.

Slutna frågor Leder till ja eller nej.
Ledande frågor Dessa kan vara både öppna och slutna. Problemet med dessa om du

släktforskar kan vara att du tvingar fram ett svar du önskar men det blir
kanske inte helt sanningsaktigt. Att ställa frågor som ett påstående är ett
typiskt exempel på detta. ”var ni fattig?” här ges inte möjligheten att
utveckla och vad är egentligen fattig? Omformulera istället till exempelvis
”hur såg er ekonomi ut?” eller ”hur upplever du att ni hade det
ekonomiskt?”

Sammanfattande frågor Dessa är slutna frågor. Ett bra sätt att kontrollera att du uppfattat rätt och
samtidigt visa att du lyssnat och varit engagerad.

Aktivt lyssnande Människan har två öron och en mun. Detta för att kunna lyssna två
gånger så mycket som hon talar sa Zenon från Kition (336f kr – 264f kr)

Öppen fråga Ögonkontakt och låta den du samtalar med tänka efter innan svaret
kommer. Tystnaden är helt ok.

Visa intresse Behåll ögonkontakten. Håll tillbaka din iver att få ställa nästa fråga.
Försök att lyssna på svaret och inte tänka på vad du vill veta härnäst. Detta
gör att du kan uppfatta mer hos den du talar med och samtalet kan ge nya
vändningar. Tala mindre själv och låt din samtalspartner tala till punkt så får
du också all information. Anteckna om du behöver och bekräfta att det du
skriver stämmer med vad personen sa.

Visst kan den här typen av kommunikation göra den andre nervös och känns mycket överambitiös, men
med god förberedelse och lite övning faller det sig naturligt. Innan man tar
kontakt är det bra att fundera över vad man vill veta, skriva ner frågor på ett
papper och då lämna rejält med utrymme att anteckna under samtalet. En
fråga leder ofta till en annan du inte tänkt på innan.

Ett mycket bra hjälpmedel är en diktafon. En liten bandspelare att spela in ert samtal med. Då får du
samtidigt en ljudfil som kan vara av stort intresse även om det inte är en
släkting utan kanske någon annan som berättar för du får ett exempel på
dialekt och något som vi aldrig kan få fram i skrift och det är betoningar
och ljudnyanser i samtalet.
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Faddrar
PC/Disgen-faddrar
Claes Embäck, tel 026-19 25 00, e-post: claes.emback”at”swipnet.se
Arne Ahlström, tel 063-109719, e-post: arne.ahlstrom”at”comhem.se
Gösta Olsson, tel 0653-120 51, e-post: parmasen”at”swipnet.se
Harriet Frändén, tel 0652-51028, e-post: harrietfranden”at”hem.utfors.se
Tony Rödin, tel 070-350 63 04, e-post: tony.rodin”at”home.se
Staffan Bodén tel 0650-561417 e-post: sboden”at”post.utfors.se
Joacim Söderström, tel 060-155030, e-post: joacim.h.soderstrom”at”telia.com
Arne Bixo, tel 0691-305 02, e-post: arne.bixo.dis”at”telia.com
Peter Johansson, tel 0660-375567, e-post: peter.johansson”at”city.ornskoldsvik.com
Lennart Näslund, tel 0660-37 21 09, e-post: lintagan”at”home.se
Sven Erik Fahlesson, tel 0660-50865, e-post: fahlesson”at”hsn.nu
Sven Schylberg, tel 063-207 01 e-post: slb312r”at”tninet.se

Mac/Reunion-faddrar
Gunilla Hermander, tel 0650-941 88, e-post: macnilla”at”telia.com
Micael Korndahl, tel 0647-664777, e-post: micael”at”gensoft.se
Kerstin Farm, tel 060-67 91 11, e-post: kerstin.farm”at”telia.com

PC/Holger-faddrar
Tony Jonsson, tel 0612-6716314, e-post: transduco”at”yahoo.se
Wido Lith, tel 063-128961, e-post: widolith”at”hotmail.com

Min Släkt fadder
Björn Nilsson, tel 063-128378 e-post: bjonil”at”telia.com

En fadder presenterar sig.
Jag är pensionerad historielärare i Östersund efter att ha tjänstgjort där i 28 år.
Intresserad av släktforskning alltsedan 1950-talet, då jag övertog intresset från
min far som hade bedrivit släktforskning under många år.Jag är ordförande i
Hovdsjö Släktföre- ning alltsedan 1950-talets slut och var sekreterare i
Släktföreningen Skanckeättlingar under 1990-talet.Började att släktforska på en
Coomodore Dator redan på 1970-talet med ett program utarbetat av en
Canadensisk professor. Har sedan dess prövat flera program ocp på dessa lagt
in drygt 20 000 personer. Jämte mitt historiska intresse, så har jag sedan 1980-
talet varit datalärare i Östersund och utbildat mig både på Mitthögskolan i
Östersund och vid databasen i Umeå. Jag var enormt engagerad i MIS unnder

1980-talet och hade under flera år pedagogiska lärardagar i detta program med bistånd från UMEÅ. I
Övrigt så har jag varit både ordförande, vice och sekreterare i Jemtlands Veteranbilklubb under 15 år
och tillhört museistiftelsen för Jämtlands län Museum alttsedan omkring 1970. Är kassör i HEIMBYGDA
alltsedan 1974 och ordförande i Brunflo hembygdsförening alltsedan 1967. Aktiv inom Föreningen
Norden i Jämtland alltsedan 1980-talet och varit engagerad även på riksnivå inom SHF som ordförande
för dess lokalhistoriska kommitté under ett antal år. Belönades med Arthur Hazelius medaljen nu i
oktober. Har gett ut tre släktböcker inom HOVDSJÖSLÄKTEN, som egentligen är densamma som
Blixsläkten. Kommer med en ny bok i vinter om denna släkt. Utgett årsskriften BRUNFLOBYGDEN
alltsedan 1972 och tillhört Jämtens redaktion alltsedan 1974. Ingår även i redaktionen för OKNYTT.
Slutligen så är jag gift sedan 1859 och har två barn, en som som är Systemanalytiker anställd hos
SAAB och en dotter, som är arkitekt. Båda bor i Stockholm. Har rest ganska mycket och bl.a. gjort tre
resor till USA, varav två som guide. 
Mvh

SvSvSvSvSven Scen Scen Scen Scen Schhhhhyyyyylberlberlberlberlberggggg
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DIS-MITT:s årsmöte
lördagen den 26 februari 2005
i Landsarkivet, Härnösand.

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Staffan Bodén hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet för öppnat.
Totalt 20 medlemmar var närvarande denna dag fån Gävle i söder och Örnsköldsvik i norr.

§ 2 Val av mötesordförande

Karl-Ingvar Ångström valdes att leda dagens förhandlingar.

§ 3 Val av mötessekreterare

Reine Björkman valdes till att skriva dagens protokoll.

§ 4 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Eva Hörnell och Barbro Markström valdes att jämte mötesordförande justera protokollet.

§ 5 Mötets behöriga utlysande

Årsmötet har utlysts via hemsidan och utskick enligt stadgarna. Årsmötet godkände
kallelseförfarandet.

§ 6 Fastställande av föredragningslistan

Årsmötet godkände den framlagda dagordningen.

§ 7 Årsberättelse för år 2004

Den framlagda verksamhetsberättelsen för 2004 genomgicks rubrik för rubrik.
Jan Lilliesköld redovisade den ekonomiska delen av berättelsen.
Årsmötet godkände årsberättelsen.

§ 8 Revisionsberättelsen för år 2004

Revisor Kurt Pettersson läste upp revisionsberättelsen för 2004.

§ 9 Vinst- och förlusträkning och ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet godkände vinst och förlusträkningen för 2004.
Årsmötet beslutade om att lämna styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004.

§ 10 Val av ordförande för år 2005

Staffan Bodén valdes till ordförande för 2005

§ 11 Val av tre styrelsemedlemmar för åren 2005 och 2006



9

Jan Lilliesköld och Arne Ahlström omvaldes för 2005 och 2006.
Harriet Frändén nyvaldes för 2005 och 2006.

§ 12 Val av tre styrelsesuppleanter för år 2005

Bo Näsström omvaldes för 2005.
Maria Bellskog och Lars Åström nyvaldes för 2005.

§ 13 Val av två revisorer för år 2005

Kurt Pettersson och Göran Karis omvaldes för 2005.

§ 14 Val av en revisorsuppleant för år 2005

Hélen Mattsson omvaldes för 2005.

§ 15 Val av tre ledamöter till valberedningen för år 2005

Annika Lindqvist (sammankallande), Jan-Ove Jansson och Georg Lundqvist omvaldes för 2005.

§ 16 Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit inför årsmötet.

§ 17 Fastställande av budget för år 2005

Jan Lilliesköld framlade styrelsens förslag till budget för 2005.
Årsmötet godkände den presenterade budgeten.

§ 18 Fastställande av årsavgift för år 2006

Två förslag framlades till omröstning, 100:- och 75:-.
Årsmötet beslutade att årsavgiften för 2006 skall vara 75:-

§ 19 Årsmötets avslutande

Mötesordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet avlutat.

Efter årsmötet

Information lämnades om olika
arrangemang under våren, detta
går att läsa på vår hemsida.
Alla närvarande inbjöds till fika som
föreningen stod för.
Ett lotteri var också på gång. Var
och en fick en lott gratis och sedan
såldes de resterande.
Efter detta blev det dags för
information/föredrag av Magnus
Johansson från SVAR
och därefter informerade Astrid
Forsberg om Landsarkivet.
Ett antal blomsterbuketter
utdelades.

Fika efter årsmötesförhandlingarna. Foto: A Söderström
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Verksamhetsberättelse för år 2004

Styrelseledamöter Staffan Bodén Iggesund Ordförande
Karl-Ingvar Ångström Härnösand Vice ordförande
Reine Björkman Örnsköldsvik Sekreterare, info-ansvarig
Jan Lilliesköld Sundsbruk Kassör, medlemsregistrator

Anna Söderström Sundsvall Redaktör
Tomas Andersson Njurunda Webbmaster
Arne Ahlström Brunflo Ledamot

Styrelsesuppleanter Ann-Christine Norman Liden
Harriet Frändén Hassela
Bo Näsström Gävle

Hedersledamöter Bernth Lindfors Njurunda Hedersledamot nr 1
Robert Hammarstedt Njurunda Hedersledamot nr 2
Göran Karis Sundsvall Hedersledamot nr 3
Annika Lindqvist Alnö Hedersledamot nr 4
Lennart Lindqvist Alnö Hedersledamot nr 5

DISBYT-ombud Tomas Sahlin Sundsvall

Fadderansvarig Bernth Lindfors Njurunda

Teknikansvarig Robert Hammarstedt Njurunda

Utbildningsansvarig Bernth Lindfors Njurunda

Redaktionsgrupp Anna Söderström Sundsvall

Tomas Andersson Njurunda

Reine Björkman Örnsköldsvik

Webbmaster Tomas Andersson Njurunda

Revisorer Göran Karis Sundsvall

Kurt Pettersson Sundsvall

Revisorsuppleant Helén Mattsson Njurunda

Valberedning Annika Lindqvist Alnön Sammankallande
Jan-Ove Jansson Gävle
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Georg Lundqvist Bjästa
Gösta Olsson Dellenbygdens
SFF
Lennart Näslund Hembygds- och
Släktforskare Nolaskogs
Georg Hansson Jämtlands läns SFF
Annika Lindqvist Midälva GF
Lage Bergvik Nordanstigs Bygd
o Släktband
Jörgen Desén Sollefteå SFS
Gertrud Söderin Västra
Hälsinglands FF
Curt Sundqvist Ådalens SFF

DIS-faddrar i  DIS-MITT = X, Y och Z län

Disgen

Arne Ahlström 83133 Östersund

Arne Bixo 82412 Fränsta

Claes Embäck 80425 Gävle

Sven Erik Fahlesson 89232 Domsjö

Tommy Forsström 82491 Hudiksvall

Harriet Frändén 82070 Bergsjö

Peter Johansson 89133
Örnsköldsvik
Bernth Lindfors 86240 Njurunda

Lennart Näslund 89192
Örnsköldsvik
GöstaOlsson 82060 Delsbo

Tony Rödin 82135 Bollnäs

Sven Schylberg 83498 Brunflo

Joacim Söderström 85462 Sundsvall

DIS-MITT-ombud Holger

Tony Jonsson 87010 Älandsbro

Wido Lith 83244 Frösön

Min Släkt

BjörnNilsson 83161 Östersund

Reunion

Kerstin Farm 85644 Sundsvall

Gunilla Hermander 82442 Hudiksvall

Micael Korndahl 83013 Åre

Styrelsemöten Styrelsens har under året haft 6
st protokollförda sammanträden
där beslut fattats. Mötena har
skett i Sundsvall samt en gång i
Mellanfjärden.

Föreningsmöten Föreningen har haft
föreningsmöten i Sundsvall
(årsmötet lördag den 21/2
2004), Söderhamn (2004-03-
27) och Östersund (2004-11-
13) i samarbete med de lokala
släktforskarföreningarna.

Medlemsantal Medlemsantalet har under året
ökat med netto 108 personer
(ca 13 %) från 822 st till 930 st.

Medlemsavgiften har varit 60 kr under år 2004.

Hänt under verksamhetsåret:

Medlemsverksamheten har under år 2004 fått
särskild uppmärksamhet. Vi har kunnat
anordna medlemsmöten i samarbete med
respektive lokala släktforskarförening på tre
orter. Planerna för år 2005 innefattar
medlemsmöten på flera orter i regionen,
utbildning där den är efterfrågad och fortsatt
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aktivering av fadderverksamheten för att
täcka in programmen Disgen, Holger, Min
släkt och Reunion. Faddrar har medverkat i
dator- och släktforskarutbildningar.

Föreningens tidning DIS-MITTNytt distribueras i
pdf-format och hämtas från föreningens
hemsida. Tidningen utkommer med 4 nr/år.

De mycket långa resvägarna för
styrelseledamöterna är ett stort problem. Vi
har ännu inte hittat en enkel och prisvärd
videokonferensteknik för att slippa en del
resor, men sökandet fortsätter.

DIS-MITTs hemsida har med sin nye webbmaster
fått en ny utformning. På grund av
svårigheter med Internettjänsten och byte av
domännamn har den inte ännu fått sin
slutliga utformning. Under året har Joacim
Söderström succesivt övertagit alltmer av
arbetet med hemsidan.

2004-01-12 Styrelsemöte DIS-MITT
Plats: Kyrkogatan 3, Sundsvall

2004-02-21 DIS-MITTs årsmöte 2004
Årsmötet i Mitthögskolans lokaler i Sundsvall:
Västhagen, rum G 247.

2004-01-31 Landsarkivet i Härnösand
Föredrag av Thord Bylund. ”När källorna
svika”. Kompletterande material i landsarkivet
är temat. Föredraget hölls två gånger kl 10 och
kl 13.

2004-02-28 Landsarkivet i Härnösand
Lördagsöppet för medlemmar i
släktforskarföreningar.
Robert Hammarstedt demonstrerade DISGEN
8 och svarade på frågor om
programmet. Ett lysande tillfälle för såväl den
erfarne som nybörjaren att lära känna
programmets möjligheter.

2004-03-27 Medlemsmöte i Söderhamn
Mötet var öppet för medlemmar i
släktforskarföreningar och allmänheten.
Några programpunkter är:
a. Inledning, Sten Ekstrand ordf Alir
b. Om DIS och DIS-MITT, Staffan Bodén

c. Information om funktioner i några olika
släktforskningsprogram och jämförelser
mellan dem, Bernth Lindfors
d. Frågor och diskussion.

2004-03-20 Landsarkivet i Härnösand
Lördagsöppet för medlemmar i
släktforskarföreningar.

2004-03-22 Stvrelsemöte DIS-MITT i
Sundsvall
Styrelsen hade ordinarie möte.

2004-03-20 Funktionärer träffas i
Linköping
Stor sammandragning av funktionärer i DIS
till Linköping. Faddrar, redaktörer,
styrelseledamöter i regionföreningar m fl
träffades och 2004-02-21 utbyttes erfarenheter.

2004-04-24 Lördagsöppet på Landsarkivet i
Härnösand
Landsarkivet i Härnösand har öppet lördagen
den 24/4 kl. 9-15.

2004-04-27 Styrelsemöte
I Sundsvall 27/4-04 KL 18:15

2004-05-25 Styrelsemöte i Mellanfiärden
Vårterminens sista styrelsemöte.

2004-08-13 Släktforskardagarna i
Östersund 13-15!
Dis-Mitt medverkade under
släktforskardagarna med egen monter där
medlemmar presenterade föreningen och fanns
tillgängliga för frågor eller bara prat.

2004-10-09 Ålstaträffen 9-10/10
Ålstaträffen riktade sig till faddrar och
representanter för släktforskarföreningar i
XYZ län. Särskild inbjudan gick ut.

2004-08-14 Resa med ångtåg till
Släktforskardagarna
Midälva Genealogiska Förening arrangerade
resa med ångtåg Sundsvall - Östersund T&R.
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2004-09-25 Grundutbildning i Disgen8 i
Gävle
Claes Embäck har lett grundkurser i Disgen8
under hösten med start i september. Kurserna
gick i Medborgarskolans regi och omfattade
resp. 5 kvällar á 3 timmar.

2004-09-25 Lördagsöppet Landsarkivet i
Härnösand
Höstens första lördagsöppet på Landsarkivet i
Härnösand.
Disgenfadder på plats för frågor och samtal på
landsarkivet i Härnösand.

2004-11-27 Lördagsöppet på Landsarkivet i
Härnösand
Höstens sista lördagsöppet på landsarkivet i
Härnösand.

2004-09-17 Lokalhistoriska Dagar på Norra
Berget
Midälva Genealogiska Förening firade
25årsjubileum och höll lokalhistoriska dagar
på Norra Berget. Dis-Mitt deltog med bland
annat visning av Genline 2004-09-19 och
möjlighet att titta i föreningens CD-skivor.

2004-20-26 DIS styrelse i Linköping.
Föreningen representerades av ordföranden.

2004-10-16 Lördagsöppet på
Medelpadsarkivet, Sundsvall
Medelpadsarkivet höll lördagsöppet för
forskning. Disgenfadder fanns även på plats
för frågor och samtal.

2004-10-30 Forskarlördag i Svartvik,
Sundsvall.
Föreningen medverkade vid en Forskarlördag i
den nya lokalen Kunskapsloftet  vid Svartviks
Herrgård. Lennart Lindqvist visade Disgen8,
surfade på Internet med DISBYT, Indiko, Genline,
m.m, visade Klampenborgsbasen och diverse
register på CD samt informerade om föreningarna
DIS och DIS-MITT. Medverkade gjorde också
Lena Lundin från Midälva Genealogiska Förening,
som visade släktforskning med mikrokort, speciellt
Njurunda, och informerade om Midälva GF.
Arrangör: Föreningen Svartviksdagarna

2004-11-13 Medlemsmöte med Jämtlands
Läns Släktforskareförening i Östersund.
Lördag 13 November kl 12.00 Medlemsmöte i
föreningslokalen, Samuel Permansgatan 37.
Temat för mötet: Dis-Mitt möter JLS.
Preliminärt program: DIS-MITT ordf, Staffan
Bodén, orienterar om DIS ( Datorn i
Släktforskningen) allmänt och om alla DIS-
medlemmar i Jämtland bl a i JLS.
Programspecialisten Bernth Lindfors
orienterade om aktuella släktforsknings-
program bl a DISGEN, Holger, Min släkt,
Anarkiv m fl. Han berättade också om lätt
tillgängliga databaser typ INDIKO, ARKION
och andra tabellverk.
Tillfälle till frågor, presentation av DIS-MITT
övriga resurser ex CD, utbildning m m.
DIS-MITT bjöd på en rejäl fika!

2004-11-13 Arkivens dag på
Medelpadsarkivet Sundsvall
Dis-Mitt medverkade och visade föreningens
CD-skivor.

2004-11-20 Fortsättningskurs Disgen8 i
Bergsjö.
Helgkursen hölls i Bergsjö 20-21/11 med
Staffan Bodén som ledare. Där behandlades
bl.a Grundinställningar och verktyg, Export/
import av gedcomfiler, Lokalisering, radering
och losskoppling av dubbletter, Arkiv och
flockar, Utskrift i pdfformat även stora tavlor,
Enkel släktbok m hj av Word,
Namnnormering, Disgenorter, Karta med
Disgenorter.

Iggesund den 22 februari 2005

Foto: Anna Söderström
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Budgetförslag för 2005

Intäkter

Budget -04 Utfall -04 % Förslag -05

Medlemsavgifter 49,000 53,220 109% 57,000

Medlemsbidrag från DIS (25-kronan) 20,750 22,175 107% 23,750

Extra anslag från DIS 31,050

Räntor 0 0

Div. intäkter 250 1,008 403% 250

Summa: 70,000 107,453 154% 81,000

Kostnader

Admin. (Porto, kontorsmaterial) 3,000 2,723 91% 3,000

Medlemsinfo (tryck+porto) 12,000 9,149 76% 12,000

Möten (lokalhyror, förtäring, resor) 40,000 61,528 *) 154% 29,000

Inköp av teknisk utrustning m.m. 13,000 18,411 142% 25,000

WEB 4,000 3,786 95% 2,000

Div. kostnader 10,000 37,205 372% 10,000

Årets resultat -12,000 -25,349 0

Summa: 70,000 107,453 154% 81,000

*) Inklusive fadderträff

Karl-Ingvar Ångström och
Reine Björkman

Foto: A Söderström
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Intervju med öppna frågor:

Vad vet du om din släkt?
Ganska mycket.
Hur många generationer tillbaka känner du till och kan
namnge?
3
Var har du dina förfäder?
Hälsingland, Horte på 1800-talet
När insåg du att du var intresserad av släkten?
Det var tidigt, det föll sig naturligt när de äldre
berättade
Vad hette du som ogift?
Melin
Vad har ni för olika släktnamn som du känner till?
Melin, Hübinette, Backisjärvi
Hur finns din släkt dokumenterad?
Det är lite men bland annat så kommer den in i Skanke-
ätten
Vad skulle du vilja veta om din släkt?
Det har jag inte funderat så mycket på
Om du fick gå på en föreläsning om släktforskning vad
skulle du vilja att den handlade om?
Berättelser om hur de levde förr, hur det hade det tec.

Sedan blev det allmänt prat om Reinhold Melin som
egentligen hette Hübinette och han var smed. Vi trillade
in på hantverk och mattvävning och det naturliga var
att fråga vart hon trodde att all denna kreativitet
kommit ifrån. Jag hade nog här väntat att svaret skulle
bli vallonblodet men fick till svar. Fattigdom, man hade
inget annat råd än att vara kreativ och ständigt skapa
för att få det att gå ihop.

Mitt intervjuoffer var Kerstin Söderlind, Gnarp. Vad
man kan se nu när jag renskrivit är att det var så
mycket mer vi talade om som faller bort när man
skriver. Då kommer man osökt in på värdet i att ha
möjlighet att spela in. Det går bra med vanliga
bandspelare även om ljudet brukar bli tämligen dåligt.

SPRÅK-
OCH FOLKMINNESINSTITUTET
Institute for Dialectology, Onomastics and Folklore

Research
Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI) är en statlig
myndighet vars uppgift är att på vetenskaplig
grund öka kunskaperna om dialekter, folkminnen,
folkmusik, ortnamn och personnamn. SOFI består
av sju enheter på skilda platser i landet, var och
en med ett regionalt eller ämnesmässigt
ansvarsområde
http://www.sofi.se/

Ateljefotografen Haga erbjuder:

• Inskanning av fotografier
• Avfotografering till negativ
• Restaurering av gamla foton
• Egen ateljé för nya generationers foton

Pris för inscanning inkl cd + bild 10x15 tex är
1- 5 st 50 kr st
6-10 st 25 kr st inkl bild
11- 25 st 10 kr st ej bild där
flera enligt överrenskommelse.

Allt till humana priser och om du är medlem i DIS-Mitt
får du rabatt.
Fotograf Thoni Mickelsson 060-102060 eller 070-
5163394

Anna Söderström

Vinstlista årsmötets lottert:

1. Karen Wisén Härnösand Chokladask

2. Georg Lundqvist Bjästa Chokladask

3. Georg Lundqvist Bjästa Roten-CD

4. Georg Lundqvist Bjästa DIS-MITT-skjorta

5. Eva Hörnell Överhörnäs Smedskivan 3

http://seeker.lmv.lm.se/kartexweb/
kartsok/

Sveriges dödbok 3 dröjer lite till...

(4 mars) Uppgiften i senaste numret av
Släkthistoriskt Forum att ”Sdb3” nu är klar
stämmer tyvärr inte riktigt. Den kan börja
levereras till köpare om ca tre veckor. OBS! -
undvik att ringa kansliet om denna CD nu, vi
lägger upp den i bokhandeln och meddelar när
den finns på plats.

http://www.genealogi.se/
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Säkerhetskopia till CD i DISGEN!

De kommer många frågor angående säkerhetskopiering
till CD-skivor i DISGEN. Detta är möjligt med lite
handpåläggning. Till och börja med så måste man ha
Windows XP på sin dator samt en CD-brännare. Man
kan använda denna artikel till viss del med andra
operativsystem ex Windows 95/98, ME och 2000 men
då måste man ha ett CD-brännarprogram installerat på
datorn och göra bränningen i de programmet.
När de gäller detta med CD-skivor så föredrar jag CD/
R skivor och inte CD/RW skivor när jag gör
säkerhetskopieringen. Och varför! Jo CD/R går ej att
radera bara fylla på med mer filer. Har man däremot en
CD/RW så kan man av misstag radera de man lagt ut på
skivan. För dessa skivor kan man återanvända ca 1000
gånger enligt tillverkaren. Ta detta men
återanvändandet av CD/RW skivor med en nypa salt.
Hur gör man då? Starta DISGEN, och gå in under
arkiv, välj säkerhetskopiering. Klicka sedan på fritt
vald enhet se (Bild 1 A) Välj enhet c: (Bild 1 B) Välj
sedan var på enheten du vill spara säkerhetskopian
(Bild 1 C) Jag föredrar ”skrivbordet”. Dubbelklicka på
c:\, Dubbelklicka sen på Documents and Settings,
Dubbelklicka sen på ditt namn, och sista av allt
dubbelklickar du på skrivbordet. Ge filen ett namn,
(Bild 1 D). Jag brukar ge filerna namnet
Dg8_datum.zip i detta fall heter filen
Dg8_20050206.zip Varför datum! Jo då kan man spara
flera säkerhetskopior på samma CD-skiva å på så sätt
välja vilken man vill återläsa, vid ett eventuellt
problem/haveri. Glöm inte att bocka för vad som ska
kopieras (Bild 1 E) Klicka sen på start (Bild 1 F) när
säkerhetskopieringen är klar så finns filen på ditt
skrivbord. Avsluta DISGEN.
Nu ska du se din fil på skrivbordet, högerklicka på den
och välj skicka till, Sen väljer du CD/dvd enhet eller
CD enhet beroende på vad du har för brännare i din
dator. (Bild 2). Sen dyker det upp en liten gul bubbla
nere vid klockan (Bild 3) klicka på den gula bubblan.
Då öppnas ett fönster se (Bild 4) Uppe till vänster finns
det en ruta som heter CD-skrivningsaktiviteter i rutan
klickar man på skriv de här filerna till CD.
Nu startar själva CD-bränningen (Bild 5). Ge skivan ett
namn ex DISGEN bocka även för rutan längst ner
stäng guiden när filerna har skrivets, Klicka sen på
nästa.
Då dyker (Bild 6) upp, det enda denna bild talar om är
hur lång tid själva bränningen kommer att ta. När detta
fönster försvinner är bränningen klar. Då kommer CD-
brännaren att mata ut skivan. Vill man titta på sitt
resultat är det bara att sätta in CD-skivan i läsaren och
titta på den via utforskaren.

Joacim Söderstöm
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DIS-MITTs
funktionärer
2005

DIS-MITT-ombud:

Dellenbygdens SFF: Gösta Olsson, Sjömyra 2887, 820 60 DELSBO, tel 0653-120 51, e-post:
          parmasen”at”swipnet.se

Hembygds- och SF Nolaskogs: Lennart Näslund, Nordanås 134, 891 92 Ö-VIK, tel 0660-37 21 09,
e-post: lintagan”at”home.se
Jämtlands läns SFF: Georg Hansson, Lillfjällvägen 4, 831 71 ÖSTERSUND, tel 063-852 12,
e-post: g.hansa”at”mbox300.swipnet.se
Midälva GF: Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel 060-55 83 39, e-post:

        ann.lin”at”telia.com
Nordanstigs Bygd och Släktband: Lage Bergvik, Vändbrov. 8, 820 78 HASSELA, tel 0652-400 00,

        lage.b.bergvik”at”nordanstig.mail.telia.com
Sollefteå SFS: Jörgen Desén, Forsed 138, 873 91 BOLLSTABRUK, tel 0612-243 30,
e-post: jorgen”at”desen.nu
Västra Häsinglands FF: Gertrud Söderin, Box 58, 827 22 LJUSDAL, tel 0651-155 87,
e-post: soderin”at”zeta.telenordia.se
Ådalens SFF: Curt Sundqvist, Box 88, 870 32 ULLÅNGER,  tel 0613-130 00, e-post:

         curt”at”hkship.se
Föreningsadresser:
Föreningen DIS-MITT, Skolg 3A, 825 31 IGGESUND
Postgiro 620 19 15-3, Org.nr 889201-9814
DIS-MITT’s hemsida, c/o Joacim Söderström, Björneborgsg 66, 854 62  SUNDSVALL, tel: 060-

       155030, e-post webmaster”at”dis-mitt.se
Hemsida: www.dis-mitt.se
Föreningen DIS, Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING, Tel 013-14 90 43, Telefax 013-14 90 91,

        Postgiro: 140 33-5, e-post: dis”at”dis.se Hemsida: www.dis.se

Staffan Bodén Ordförande tel 0650-561417 ordforande”at”dis-mitt.se

Karl-Ingvar Ångström V.ordförande tel 0611-20341 v.ordforande”at”dis-mitt.se

Reine Björkman Sekreterare tel 0660-18941 sekreterare”at”dis-mitt.se
Redaktionsgrupp

Jan Lilliesköld Kassör tel 060-536359 kassor”at”dis-mitt.se
Medlemsregistator

Anna Söderström Ledamot, tel 060-155030 ledamot1”at”dis-mitt.se
Redaktör

Harriet Frändén Ledamot. tel 0652-51028 ledamot2”at”dis-mitt.se

Arne Ahlström Ledamot tel 063-109719 ledamot3”at”dis-mitt.se

Lars Åström  Suppleant tel 060-501141 suppleant1”at”dis-mitt.se

Maria Bellskog Suppleant tel 060-93015 suppleant2”at”dis-mitt.se

Bo Näsström Suppleant tel 026-101012 suppleant3”at”dis-mitt.se

Robert Hammarstedt Hedersled, tel 060-302 28 robert.hammarstedt”at”telia.com
Teknikansvarig

Joacim Söderström Webbmaster, tel 060-155030 webmaster”at”dis-mitt.se
Redaktionsgrupp

Tomas Sahlin DISBYT-omb. tel 060-15 84 11 disbyt”at”dis-mitt.se
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Ordförande
har ordet:

DIS-MITT fortsätter att
öka och har nu mer än
950 medlemmar.
Vi har gjort en plan för
kurser och
mötesinformation, som
beskrivs närmare i detta

nummer av tidningen. Planen kommer också
att finnas på vår hemsida med möjlighet att
anmäla sig där. I planen kan föreningar och
grupper av medlemmar se vilket utbud som
finns och ta kontakt med någon i styrelsen.
DIS-MITT har ungefär 15 personer i XYZ-
regionen beredda att köra kurser/ge
information vid föreningsmöten.
Inom föreningen finns 18 faddrar beredda att
hjälpa till när det blir problem med program-
körning eller i mån av tid med
släktforskningen. Faddrarna hjälper dem som
har ett medlemsnummer i DIS.

Förr eller senare upptäcker man att man har en
person mer än en gång i sitt material. Då gäller
det att med stor försiktighet rätta till sin
databas. Detta tror jag blir en viktig sak att
informera om vid medlemsmöten.
Många medlemmar vet jag tycker att det är
besvärligt att komma underfund med hur man
kan ha nytta av kartfunktionen och hur man
lägger in egna s k underlagskartor. Även det
kan vi ta upp på medlemsmöten och informera
om.
Under året ska vi aktivera oss än mer att i
samarbete med släktforskarföreningarna
informera i skilda frågor i samband med
program och forskning.
Det här är bara ett par exempel på direkt nytta
med att vara DIS-MITT-medlem. I vår region
är hälften av DISs medlemmar anslutna även
till DIS-MITT. Jag önskar att även de som
ännu inte är medlemmar ska se fördelar med
att ansluta sig till DIS-MITT.
Med vänliga hälsningar

Staffan

2005-05-23

SOMMARFORSKA med genline
Nu kan du under hela juni, juli och augusti
släktforska hur mycket du vill för det mycket
förmånliga priset 595:- inkl. moms.

Om Genline

Genline AB, företaget bakom idén med
släktforskning på Internet, påbörjade år 2000
marknadsaktiviteten efter flera års
utvecklingsarbete i projektform. Med snabb
datakommunikation och egenutvecklad
scannerteknik skapar Genline därmed den
enda kompletta digitala plattformen för
modern och lättillgänglig svensk
släktforskning på nätet.

http://www.genline.se/

Efterlysning
En bekant i USA, Robert Smith,
har meddelat mig följande:

Jonas Alfred Granlund, född i
Stöde 30 Apr 1845 gm Märta
Greta Johannsdtr f.
1847. Deras son, Per Alfred
Granlund, f. 6 Jan 1884 i
Stöde, utvandrade till Swan
River, MN år 1904 via
Trondheim.

Nu vill denna Robert Smith ta
kontakt med kvarvarande släckt
i Stöde eller i övriga Sverige.

L. L. Anderson
Rönninge

larrya”at”chello.se
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Faddrar inom vårt område
PC/Disgen-faddrar
Claes Embäck, tel 026-19 25 00, e-post: claes.emback”at”swipnet.se
Arne Ahlström, tel 063-109719, e-post: arne.ahlstrom”at”comhem.se
Gösta Olsson, tel 0653-120 51, e-post: parmasen”at”swipnet.se
Harriet Frändén, tel 0652-51028, e-post: harrietfranden”at”hem.utfors.se
Tony Rödin, tel 070-350 63 04, e-post: tony.rodin”at”home.se
Staffan Bodén tel 0650-561417 e-post: sboden”at”post.utfors.se
Joacim Söderström, tel 060-155030, e-post: joacim.h.soderstrom”at”telia.com
Arne Bixo, tel 0691-305 02, e-post: arne.bixo.dis”at”telia.com
Peter Johansson, tel 0660-375567, e-post: peter.johansson”at”city.ornskoldsvik.com
Lennart Näslund, tel 0660-37 21 09, e-post: lintagan”at”home.se
Sven Erik Fahlesson, tel 0660-50865, e-post: fahlesson”at”hsn.nu
Sven Schylberg, tel 063-207 01 e-post: slb312r”at”tninet.se

Mac/Reunion-faddrar
Gunilla Hermander, tel 0650-941 88, e-post: macnilla”at”telia.com
Micael Korndahl, tel 0647-664777, e-post: micael”at”gensoft.se
Kerstin Farm, tel 060-67 91 11, e-post: kerstin.farm”at”telia.com

PC/Holger-faddrar
Tony Jonsson, tel 0612-6716314, e-post: transduco”at”yahoo.se
Wido Lith, tel 063-128961, e-post: widolith”at”hotmail.com
Min Släkt fadder
Björn Nilsson, tel 063-128378, e-post: bjonil”at”telia.com

En styrelsemedlem presenterar sig:

Lars Åström

Styrelseuppdrag: Suppleant
Ålder: född 1963
Bor: Sundsvall, Granloholm
Yrke: Skolvaktmästare, Bosvedjeskolan

Intresset av min släkt har varit stort ända sedan
jag fick se en gammal släkttavla hos min
farfar, men det tog ett bra tag innan jag började
forska. Starten på forskandet var att min far
köpte Disgen men han fastnade inte i
forskandet utan det blev jag som fick fart på
forskandet.

Jag är född i Sundsvall men uppvuxen i Täby,
tills vi flyttade tillbaka när jag började på
gymnasiet. Bor nu i Granloholm med min son
på 18 år.

Min farfars släkt härstammar närmast från
trakten runt Indal/Ljustorp. Hans farfar drev
ett jordbruk med både såg och kvarn i
”Glupen” som låg i Skogen mellan Indal och
Ljustorp Min farmors släkt är ifrån Marieby i
Jämtland. Min morfar kommer ifrån Timrå
med anknytningar till Hässjö där även en del
av min farfars släktingar bott. Men där saknar
jag mycket i min forskning för att jag inte
kunnat finna min morfars farfar. Mormor
kommer ifrån Lilla Edet, Fuxerna. Jag hoppas
som nykomling i Dis-Mitt att jag ska kunna
tillföra spännande åsikter och kunskap.

Lars Åström
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SvBef 1890 - några erfarenheter

CD-ROM Sveriges befolkning 1890 har jag
haft stor glädje av i min forskning. Men det
gäller att ta denna källa för vad den är: en
sekundärkälla. Här vill jag dela med mig
lite av mina erfarenheter.

Korta uppgifter i sökbilden
Om jag vill söka efter August Andersson, som
enligt andra källor skall vara bosatt i Nödinge
1890, är det naturligt att skriva följande
uppgifter  i sökbilden:

Efternamn andersson
Förnamn august
Boendeort nödinge

En sådan sökning ger dock nollresultat. Om
jag i stället skriver så här i sökbilden

Efternamn and
Förnamn aug
Boendeort nöd

blir resultatet 5 valda, nämligen följande:

Andreasson, Aug. 1824
Andreasson, Aug. 1834
Andson, Aug. 1841
Andson, Aug. 1848
Andson, Aug. 1850

Som synes är namnen, i vissa fall både
förnamn och efternamn, förkortade i det utdrag
som år 1891 skickades in från Nödinge.
Kanske är förkortning av namnen mer
konsekvent i Nödinge än i de flesta andra
församlingar, men det förekommer på många
håll. Det gäller inte minst de längre
kvinnonamnen.
   Namnet Charlotta t.ex. är förkortat på cirka
10.300 ställen, mestadels Charl (med eller
utan punkt), förutom 9.700 Lotta. Av namnet
Josefina finns det över 20 stavnings- och
förkortningsvarianter.
Sensmoral: skriv så kort som möjligt i
sökbilden.

Orter har nutida stavning
I den andra sökningen ovan har jag inte skrivit
ut hela namnet nödinge utan bara nöd.
Eftersom ortsangivelserna har normerats har
det ingen betydelse om man skriver hela eller
del av orternas namn. Det finns endast en
församling som börjar med bokstäverna nöd,
och då räcker det att skriva så. Man sparar ju
lite tid och det blir mindre risk för skrivfel.
   När jag söker efter personer i Angered
skriver jag oftast bara ang, fastän det finns
ytterligare ett par församlingar som börjar med
dessa tre bokstäver. På så sätt blir det mindre
risk för resultatet 0 valda, och jag får bättre
koll på att jag skrivit rätt sökord.

Det finns fel i SvBef 1890!
I inledningen skrev jag att SvBef 1890 är en
sekundärkälla. Det vore kanske rättare att kalla
den för tertiärkälla (tredjehandsuppgifter).
Först har någon, antagligen prästen, gjort
utdrag ur husförhörslängden 1890. Därefter
har uppgifterna i våra dagar matats in i
datamedium. Det finns alltså två felkällor och
jag har iakttagit att förekommande fel kan vara
av åtminstone två slag. Dels har det blivit
feltolkning av handstilen, dels har man gjort
slagfel vid inmatning i datorn.
   Av den första feltypen har jag bl.a. noterat
Timberg i stället för Tunberg. Av det senare
slaget har jag upptäckt Anana (Anna), Sveen
(Sven), Azelina (Axelina), Högstrom
(Högström) och Borjesson (Börjesson), här
med de rätta namnen inom parentes. Det finns
5 st Anderssom i registret!
   Joh.Peter är en annan typ av fel. Eftersom
mellanslag saknas före Peter redovisas inte
sådan post när man söker på Peter.
Programmet betraktar detta som ett enda
förnamn.
   Även beträffande födelseorter har jag i inte
så få fall upptäckt, att fel församling är
angiven. Flera gånger har jag lagt märke till att
moderförsamlingen i ett pastorat är angiven i
stället för den annexförsamling det borde stått.
   Man kan inte heller ta för givet att
uppräknade barn i en familjepresentation är
biologisk avkomma till just dem som anges
som Far i familjen resp. Mor i familjen.
fortsättning nästa sida
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Sök i första hand på förnamn

Under andra halvan av 1800-talet blev seden
med patronymikon alltmer vikande, först i
städerna och lite senare på landsbygden.
Därför kan det vara svårt att veta om Sven
Anderssons barn heter Svensson/Svensdotter
eller Andersson. Jag brukar därför i första hans
söka på förnamnet. Observera att man i detta
register kan söka på dubbla förnamn, t.ex.
Anna Maria, medan ett sådant sökkriterium i
SvBef 1970 innebär att man söker på alla som
heter antingen Anna eller Maria om man inte
markerar Samtliga. I SvBef 1890 får jag
uppgift om dem som heter både Anna och
Maria.
   SÖK BARN är en utmärkt funktion i detta
sammanhang. Dock bör man också i denna
sökbild skriva in så få uppgifter som möjligt.
Förkorta gärna namnen både på den du söker
och de anhöriga som man kan ange. So som
förnamn söker t.ex. alla som heter Sofia,
Sophia, Soffia, Sofie, osv.
   Av de fem August från Nödinge ovan är fyra
upptagna tillsammans med hustru. Ingen av
dessa är emellertid angiven med annat är
förnamnet. Tre av namnen är därtill
förkortade: Joh. Krist. och Aug. Sök alltså i
första hand på förnamn!

Jokertecken

Som jokertecken i sökbilden duger asterisk
men däremot inte frågetecken. Om man vill
söka efter Carl eller Karl skriver man därför
*arl. I slutet av sökorden behöver man
däremot inte använda detta tecken. Skriver
man joh tolkas det som joh*. Det är dock inte
stor idé att skriva *stina, när man söker Christina/
Kristina, eftersom åtminstone 6.000 av dessa namn är
förkortade på olika sätt.

Årtal

Om man vill söka en person som är född på
1850-talet kan man i fältet för födelseår inte
skriva (som på CD-ROM SvBef 1970) 185,
utan här skriver man 1850-1859.
SvBef 1890 som ortdatabas

I min forskning kom jag vid ett tillfälle på ett
gårdsnamn i Stora Lundby, som jag inte kunde
tolka. Då fick jag god hjälp av Sveriges
befolkning 1890. Så här gick det till:
   Vid sökbegreppet Boendeort klickade jag på
den lilla knappen ”Ruter 2” längst ned till
höger. Under Snabbsök i listan skrev jag stora
lundby. Genom dubbelklick på Stora Lundby i
listan över församlingar fick jag fram en
förteckning på alla byar, gårdar och torp i
församlingen. Sedan var det bara att bläddra
igenom namnen och jämföra med den
svårtydda skriften. Det visade sig då att gården
jag sökte hette Hunsered och inte Gunsered
som jag först trodde. Ortförteckningen
innehåller mer än 188.000 namn.

Utskrifter

Säkert har du märkt att det inte är så lätt att
skriva ut uppgifter om alla personer i en
familj. Då kan det vara bra att veta, att endast
personer som står i den övre rutan vid
presentation av de sökta personerna (xx valda)
skrivs ut. Man måste därför ställa sökkriterier
som gör att hela hushållet hamnar i den övre
rutan. Då är det förstås bostadsorten, som är
den gemensamma nämnaren.
   När man t.ex. fått fram far i familjen ser man
vilken som är hans Boendeort. Rensa
sökbilden och gör en ny sökning av alla som
bodde på denna adress. Inget annat
sökkriterium än Förs.+plats skall anges. För
att få fram detta dubbelklickar man på
församlingen och klickar med musens
högerknapp på gården eller kvarteret eller vad
det nu är för adress. Sedan trycker man Enter
och adressen hamnar i sökbilden. Därefter är
det bara att klicka på Sök.
   Det kan vara mer än en familj som finns på
den angivna adressen, men genom att markera
Far i familjen och välja utskriftsalternativet
Tabell över visat hushåll, x rader får man en
utskrift av familjen.
   Utskrifterna tycker jag blir bäst vid val av
liggande format. Använd knappen Ställ in i
utskriftsrutan och välj Liggande. Ändrad
inställning sparas automatiskt.
fortsättnin sidan 11
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UTBILDNING och INFO i
DIS-MITT

Intresset för släktforskning ökar snabbt och den är
oerhört spännande. Allt flera intresserar sig för sina
rötter och söker sitt ursprung. Någon hoppas att hitta
spännande, annorlunda personer som häxor, förbrytare
och sjörövare. En annan kombinerar släktintresset med
hembygdsforskning. Åter andra har intresse av att se
hur långt tillbaka i tiden som den egna släkten kan
spåras. Det finns många och varierande skäl till att
släktforska.

Bland det första man måste lära sig är vilka källorna är,
var dom finns och hur man kan läsa dem. Innan dess
har man helst intervjuat nu levande gärna äldre
släktingar och andra som kan veta något. Utbildning i
släktforskning anordnas av studieförbunden och
anordnas företrädesvis under höst/vårsäsongen.

För att kunna släktforska med hjälp av dator måste man
kunna hantera dels ett släktforskningsprogram och dels
kunna hantera sin dator. DIS-MITT stödjer
datoranvändning i släktforskningen med rådgivning,
hjälp och att ordna  kurser.

För att skydda sin dator mot intrång bör /ska man
installera ett antivirusprogram och för säkerhets skull
även en brandvägg.

Så småningom har man stor nytta av att kunna använda
ett ordbehandlingsprogram, på sikt  kanske ett
kalkylprogram och även andra program.

DIS-MITT medverkar till att ordna kurser och att
informera bl. a vid medlemsmöten i regionens
släktforskarföreningar.

Vid DIS-MITTs kurser fungerar bl. a våra faddrar som
lärare. Dem kan man hitta på vår hemsida www.dis-
mitt.se . För medlemmar står de också till förfogande
för rådgivning.

När man forskat ett tag vill man ofta byta information
med andra forskare eller kontrollera om man är på rätt
väg. Då är DISBYT  till god hjälp att få kontakt med
andra forskare.

En ytterligare funktion finns för medlemmar: DIS-
ARKIV. Dit kan man testamentera sitt material eller
deponera en säkerhetskopia när man känner för det.

Presentation av forskningen

I sin forskning kommer man att upptäcka att man
behöver flera hjälpmedel än bara
släktforskningsprogrammet bl. a när man ska
presentera sina resultat.

Microsoft Office är ett programpaket som innehåller
allt man behöver.
MS Office kan köpas i databutik som ett paket eller de
delar man är intresserad av.

Word ordbehandlingsprogram
Excel kalkylprogram
PowerPoint presentationsprogram
Access databasprogram
FrontPage för webbpublicering
Outlook mailprogram

Open Office är ett snarlikt program som innehåller
mycket av vad MS Office erbjuder.
Dessutom är det gratis och kan laddas ner på
www.openoffice.org. Det nerladdade programmet är ca
80 MB stort.

Writer ordbehandlingsprogram
Draw ritprogram
Calc kalkylprogram
Impress presentationsprogram

Microsoft Works är ett annat programpaket som får
köpas helt eller i delar i databutik.

Ord ordbehandlingsprogram
Kalkylkalkylprogram
Databas databasprogram

Stora släkttavlor utskrivna på ett stora ark kan man
göra om man har tillgång till ett program som kan göra
pdf-filer dvs. sådana filer som kan läsas av Adobe
Acrobat, som är ett gratisprogram.

Adobe saluför givetvis ett sådant program Adobe
Distiller. Programmet är avsett för professionellt bruk
och rätt dyrt för en enskild användare. Det finns
enklare program som kan göra pdf-filer och som passar
för privat användning. Det finns t o m gratisvarianter.

Klart med tillstånd för kameraövervakning
på Härnösands Landsarkiv.

http://www.tidningen.to/
las.asp?toppid=001&omr=ha&typ=egna&id=1463849
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Kurser

Prep 1 Den som har mycket liten vana
med dator får i denna grundkurs i
Windowsteknik lära sig att:
Använda utforskaren, Spara,
Hämta, Kopiera, Klistra in, Flytta
och liknande.

Grundkursen i Disgen är uppdelad i 2 delar
(Gk1 och Gk2), som vardera
omfattar en studiecirkel antingen
på kvällstid eller över en helg.

Gk1 Installera (demo)program, Inställningar
och verktyg, Arkiv och flockar,
Disgenorter, Normering av text,
Inmatning, Flaggor, Utskrifter,
Söklista, Kontroll av databaser,
notiser och filer,
Säkerhetskopiering, Gedcom.

Gk2 Arbeta med skarp Dg8, rep av Gk 1 och
fördjupning, Import av
övningsfiler, Söklista, Rensa
dubbletter, Utskrifter, Tavla som
pdf-fil. Släktbok, Källhantering,
Kartfunktionen, Normering,
export till HTML, publicering på
Internet, DISBYT, DISARKIV.

Kortkurs i Disgen genomförs på ½ - 1 dag
och är antingen repetitionskurs
(Rk1 resp Rk2) eller
påbyggnadskurs (Pkx).

Rk1 Uppdatering av kunskaper enl. Gk1 exv.
efter ett längre uppehåll

Rk2 Uppdatering av kunskaper enl. Gk 1 och
Gk 2 exv. efter ett längre
uppehåll samt  innehåll enl.
elevval.

Pk1 Gedcomfiler, dubbletthantering.
Säkerhetskopiering. Arkiv och
flockar.

Pk2 Källdatabashantering

Nu börjar det att bli dags att planera inför
årets händelse. Släktforskardagarna. I år går de
av stapeln i Göteborg och temat är ”porten mot
väster”

Dis-Mitt kommer att närvara med skärm-
vägg och information om vår region.

http://www.slaktdata.org/gbg2005/

Pk3 Kartor och underlagskartor

Pk4 Skanning, bildbehandling och
digitalkamerateknik.

Pk5 Framställa och skriva ut stora släkttavlor.

Pk6 Göra släktbok Dg8: Göra tavlor (exv.
tabeller i rtf-format) och
behandla i Word

Pk7 Skapa HTML-dokument och publicera
på hemsida.

Informations- och demoträffar ordnas i
samarbete med
släktforskarföreningar och andra
som är intresserade av
släktforskning med hjälp av
dator.

Mailavisering om att ny tidning kommer!

Du har väll inte missat att anmäla din e-postadress
på vår hemsida http://www.dis-mitt.se så att du får
ett meddelande varje gång ny tidning finns att
ladda ner från hemsidan. Om du anmält din adress
men inte får något meddelande, kontrollera att du
uppgett rätt adress. Jan Lilliesköld hälsar att han
vid varje utskick får några meddelanden i retur p g
a adresserna inte längre är giltig. Ange ditt namn,
din e-postadress och ditt medlemsnummer i DIS
för lättare hantering. Din e-postadress kommer
endast att användas till detta syfte så länge du inte
önskat mer information via e-post.



9

Datasäkerhet

A. Säkerhet mot intrång.

Yttre angrepp mot sin dator kan man vara
alldeles säker på att få uppleva. Obehagliga
följder av att inte ha skyddat sin dator kan bli:

1. Förlust av data

2. Hårddisken (och/eller någon
annan enhet) förstörs

3. Adressboken kopieras och
adresserna används

4. Internet blockeras

5. Skärmen slutar fungera

6. Modemet kapas och man får
en skyhög telefonräkning

Nödvändiga skydd:

1. Antivirusprogram, som
skyddar mot virus, maskar,
trojaner mm samt
kontrollerar utgående och
inkommande e-post. Det
finns många olika program.
Både att köpa och
gratisprogram.

2. Brandvägg, som kontrollerar
datorkontakt över Internet.

3. Mot modemkapning,
behövs ett skydd om man
använder ett telefonmodem,
men behövs inte om man har
bredbandsanslutning.

B. Inre säkerhet.

För att säkra att program fungerar väl och att
data sparas på rätt sätt bör man:

a) Se till att ha senaste
versionen av
programmet.

b) Säkerhetskopiera
ofta och spara flera
kopior.

c) Under tiden man
arbetar med ett större
dokument är det
mycket klokt att spara
sitt delresultat
löpande. Om det blir
strömavbrott och
arbetet avbryts har
man då endast förlorat
arbetet sedan det
senast sparades.

Familjebibeln som ofta varit informa-
tionskälla för många nya släktforskare
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2005-05-26

Pressmeddelande
Släktforskning på nätet 2006
Snart kan det vara möjligt att söka sina rötter på nätet. Datainspektionen ger i ett remissvar till
Kultur- och utbildningsdepartementet klartecken att lägga ut kyrkböcker som är äldre än 70 år på
Internet. Integritetskänsliga uppgifter om hälsa och adoption får däremot inte publiceras.

Förr fick släktforskarna resa runt mellan pastorsexpeditionerna för att leta i kyrkoböckerna. År
1991 övergick ansvaret för folkbokföringen från Svenska kyrkan till skattemyndigheten och
materialet flyttades till landsarkiven.

Eftersom papper är förgängligt började materialet mikrofilmas och sedan 2003 skannas det in.
Det är detta digitaliserade material, som möjliggör automatiserad behandling av personuppgifter,
som Kultur- och utbildningsdepartementets utredning nu vill lämna ut på nätet.

Samtidigt som datorn är ett effektivt hjälpmedel för släktforskare ser Datainspektionen vissa
risker. Uppgifter om adoption, livslängd och sjukdomar kan vara känsliga för ännu levande
personer och släktingar och bör därför sållas bort vid publicering på Internet. Datainspektionen
föreslår att även material som lämnas ut på CD-rom eller DVD-skivor ska omfattas av samma
begränsningar eftersom dessa medier också ger stora möjligheter att bearbeta och sammanställa
uppgifter.

För att underlätta för forskning föreslår Kultur- och utbildningsdepartementets utredning att det
ska vara möjligt att använda sökbegrepp som är skyddade i Skatteverkets folkbokföringsdatabas.
Datainspektionen konstaterar att forskningsintresset då måste väga tyngre än behovet av skydd
för att sådana undantag ska få göras.

http://datainspektionen.se/nyhetsarkiv/nyheter/2005/maj/2005-05-26.shtml

Medlemskap
Medlemskap i föreningen DIS-MITT kräver
med-lemskap i Föreningen DIS. Medlemsavgiften
för DIS är 100 kr och för DIS-MITT 60 kr.
OBS att bägge avgifterna inbetalas på
Föreningen DIS’ postgiro 14033-5. Ange namn,
adress, post-adress, tel.nr och ev e-post-adress
samt vilken/vilka föreningar som avgiften avser.
Anmälan kan även ske på Föreningen hemsida:
http://www.dis.se

Ni har väll inte missat Gammsajten
http://www.vk.se/gammsajten/
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fortsättning från sidan 6

Källhänvisning

Som du märkt här ovan har jag använt SvBef
1890 som förkortning på CD-ROM Sveriges
befolkning 1890. Samma beteckning använder
jag som källhänvisning, när jag matar in
uppgifter i min databas. Det är viktigt att ange
källan, särskilt som uppgifterna i denna källa
ibland kan vara lite osäkra. Så snart jag får en
uppgift bekräftad genom en förstahandskälla,
byter jag givetvis ut källhänvisningen.

Fint hjälpmedel

Även om jag har redovisat en del kritiska
synpunkter, tycker jag att vi har fått ett bra
hjälpmedel i SvBef 1890. Visst finns det en del
fel och brister, men där finns flera miljoner
uppgifter, som vi kan ha glädje av, inte minst
uppslag om var man kan söka vidare. En
tacksamhetens tanke går till dem som matat in
alla dessa data.

Rolf Eknefelt
E-post: eknerolf@algonet.se

Hemsida: www.algonet.se/~eknerolf

Artikeln tidigare publicerad i Disketten nr 1
2005 och DIS-PLAY nr 2 2005

Hänt sedan sist:
5/3 Kurs i bildbehandling i Iggesund

7/3 Grundkurs i Disgen i Iggesund

9/3 Disgen kväll i Östersund samarrangemang
med JLS

17/3 Visning av Genline. Svenska kyrkböcker
på Internet på Åkroken i Sundsvall.
Samarrangemang med MGF.

19/3 Lördagsöppet på landsarkivet i
Härnösand där vi närvarade

30/3 Informationskväll i Timrå med visning av
genline, disgen och uppstart av
släktforskarkurser i samarrangemang med
MGF

16/4 Visning av funktioner i Disgen på
landsarkivet i Härnösand. Bildhantering m.m

21/4 Genline-träff på biblioteket i Ånge. Med
bland annat visning av Arkeon.
Samarrangemang med MGF.

För att inte missa något intressant som händer,
läs under arrangemang på vår hemsida
www.dis-mitt.se. Alla är välkomna och det är
kostnadsfritt om inget annat anges.

Missa inte intressant läsning av ”veckobrevet” på Rötters hemsida
http://www.genealogi.se/forbund/vbrev.htm

släktforskarlänkar på höjden och tvären i massor.
http://www.itv.se/~a1089/genealogy/gen-sv.htm
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Surfa med mobilen

Krav?: en mobiltelefon som stödjer wap-
tjänster, vilket de flesta mobiltelefoner gör
idag. Är du osäker om just din mobiltelefon
gör det så finner du information om det på
telefontillverkarens hemsida. Men idag så är
det ibland så självklart att den stödjer tjänsten
att det inte står. Men oftast står att den stödjer
GPRS och det betyder att det kommer att
fungera då GPRS är den såkallade bäraren av
datatrafiken.

Hur får jag inställningar till
min telefon?: På din
operatörs (Telia, Vodafone,
Tele2) hemsida, på
telefontillverkarens
hemsida, genom att ringa
till din operatör eller
besöka återförsäljare av
mobilabonnemang.

Kostnad?: Det finns två
sätt att koppla upp sig mot
Internet i din telefon.
Kretskopplad data
respektive GPRS. För tillfället är det
kostnadsfritt med GPRS för Telias
privatkunder. Kontrollera med din operatör för
aktuell prislista. Som regel är det billigare med
GPRS än kretskopplad data.

Prestanda/hastighet?: variationen är hög och
beror allt ifrån vilken terminal (mobiltelefon)
du använder till vilken tjänst du utnyttjar.

Teoretiskt är
hastigheten från 0-
384kb/s men ny teknik
som t ex Edge och 3G
kommer att öka
prestandan.

Vad är wap?: Man kan
förenklat säga att wap
(wireless application
protokoll) är ett
avskalat sätt att visa
html bilder eller andra
format som presenteras

på Internet. Man har skalat bort bilder och
anpassat sidorna för mobiltelefonernas/
handdatorernas
displayer.

Släkten i mobilen

Dis öppnade sin egen
wap-portal/sidor 2000-
08-26 och hade en stor
artikel om tjänsten i
oktobernumret av
Diskulogen samma år.

Var finner jag den?
http://www.dis.se/
dis.wml . Sedan kan
man lägga länken som
bokmärke i
mobiltelefonens
wapläsare.

Vad finner jag på
sidan? Här får du
tillgång till
DIS Forum,
Nyheter,
aktuell fadderlista,
DISBYT , För att
använda dig av
sökfunktionen så kan
man antingen logga in

med sina Disbyt användaruppgifter eller
använda sig av wap för både användarnamn
och lösenord.
Kontakt, hur man kommer i kontakt med DIS i
Lindköping.

Hur söker jag i DISBYT?
På DISBYT söksida fyller du i valfria fält
efternamn är dock tvingande för att kunna
söka. Fält som finns att söka är län, årtal och
nummer att ignorera. När man fyllt i
sökönskemålet trycker man på sök-knappen.

Anna Söderström
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Nr 3 2005
Redaktör: Anna Söderström Björneborgsg  66, 85462  Sundsvall tel: 060-155030

Modell över Matfors pappersbruk gjord av järnspikar bland annat.

Hej jämtlänningar!Hej jämtlänningar!Hej jämtlänningar!Hej jämtlänningar!Hej jämtlänningar!
Höstenär här och kanske är
du sugen på att öka din kompetens
i något släktforskningsprogram ex-
exempelvis DISGEN, Holger, Min
släkt, Reunion m fl.
Det kommer att ordnas kurser både
på grundläggande och mer avancerad
nivå i Östersund.
Anmälan för höstens kurser senast
2005-10-15  till:
Arne Ahlström, tel 063-10 97 19
E-post, arne.ahlstrom@comhem.se Jamtli   foto: Arne Ahlström
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Hänt sedan sist:

2005-08-21Klampenborgsdagen

Lennart Lindqvist visade Klampenborgsbasen.

Plats: Skolplanen, Klampenborg, Sundsvall.

Arrangörer: Klampenborgsföreningen tillsammans med bland andra Midälva GF och Föreningen DIS-
MITT.

2005-08-26Släktforskardagarna 2005 i Göteborg 26-28/8

Årets tema var Porten mot Väster

2005-08-27Svartviksdagarna 27/8-28/8

Släktforskning med microkort från Svartvik, Njurunda, Galtström. Möjlighet att se flertal CD-skivor.
Sam.arr med MGF

2005-09-10Kulturdag i Matfors 10/9

Matfors bibliotek Dis-mitt fanns på plats och visade Disgen, Genline bla.
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Ordförande har ordet

Hösten är här igen och
det ger tid att ägna sig åt
sin forskning. DIS-
MITT har ett rätt stort
utbud av utbildningar i
hela regionen som man
kan läsa om på vår

hemsida. Besök på landsarkiven i Härnösand
och Östersund liksom SVAR i Ramsele står
säkert också på dagordningen. Var och en
kommer säkert att öka sitt material om släkten
och även söka träffar på DISBYT och få
kontakter med andra släktforskare. Materialet
på DISBYT är redan stort för många har redan
skickat in utdrag av sin forskning. Du som
hittills tvekat att sända in material kan bidra
till att DISBYT innehåller ännu flera individer.
Man behöver inte ha ”forskat färdigt” – för
färdigt blir det ju aldrig. Jag vill starkt
uppmana, uppmuntra alla att aktivera sig och
bidra till DISBYT och sitt eget utbyte av
kontakter.
Fram till årsmötet i februari kommer vi i
styrelsen att medverka vid ett flertal medlems-
och informationsmöten i hela regionen. En del
av dessa möten initieras av
släktforskarföreningar i regionen andra av oss
själva. Den som önskar medverkan från
styrelsen vid ett möte tar bara kontakt så deltar
vi om vi bara kan.
Nu är väl alla bär syltade och endast
trattkantarellerna och älgjakten hindrar
forskaren att fortsätta sitt forskande hoppas jag
att hösten ger alla många nya intressanta fynd.

Staffan

Skapa egen släktbok?

Här finner du en enkel mall för att skapa en
egen släktbok http://office.microsoft.com/sv-
se/templates/
TC010471721053.aspx?CategoryID=CT062100621053

Medlemskap
Medlemskap i föreningen DIS-MITT kräver
med-lemskap i Föreningen DIS.
Medlemsavgiften för DIS är 100 kr och för
DIS-MITT 60 kr.
OBS att bägge avgifterna inbetalas på
Föreningen DIS’ postgiro 14033-5. Ange
namn, adress, post-adress, tel.nr och ev e-post-
adress samt vilken/vilka föreningar som
avgiften avser.
Anmälan kan även ske på Föreningen
hemsida: http://www.dis.se

Varför finns inga @ i adresserna i
tidnigen?

Jo det är så enkelt, att för att slippa pro-
gram som ”dammsuger” internet på mailadres-
ser för att använda dem till att sända ut spam,
så har vi valt att göra på detta vis för att mini-
mera problemet med oönskade mail

Redaktören
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Faddrar inom vårt område
PC/Disgen-faddrar
Claes Embäck, tel 026-192500, e-post: claes.emback”at”swipnet.se
Arne Ahlström, tel 063-109719, e-post: arne.ahlstrom”at”comhem.se
Gösta Olsson, tel 0653-120 51, e-post: parmasen”at”swipnet.se
Harriet Frändén, tel 0652-51028, e-post: harrietfranden”at”hem.utfors.se
Tony Rödin, tel 070-3506304, e-post: tony.rodin”at”home.se
Staffan Bodén tel 0650-561417 e-post: sboden”at”post.utfors.se
Joacim Söderström, tel 060-155030, e-post: joacim.h.soderstrom”at”telia.com
Arne Bixo, tel 0691-305 02, e-post: arne.bixo.dis”at”telia.com
Peter Johansson, tel 0660-375567, e-post: peter.johansson”at”city.ornskoldsvik.com
Lennart Näslund, tel 0660-372109, e-post: lintagan”at”home.se
Sven Schylberg, tel 063-20701 e-post: slb312r”at”tninet.se
Mac/Reunion-faddrar
Gunilla Hermander, tel 0650-94188, e-post: macnilla”at”telia.com
Micael Korndahl, tel 0647-664777, e-post: micael”at”gensoft.se
Kerstin Farm, tel 060-679111, e-post: kerstin.farm”at”telia.com
PC/Holger-faddrar
Tony Jonsson, tel 0612-6716314, e-post: transduco”at”yahoo.se
Wido Lith, tel 063-128961, e-post: widolith”at”hotmail.com
Min Släkt fadder
Björn Nilsson, tel 063-128378 e-post: bjonil”at”telia.com

Evenemang och aktiviteter
Tisdagsöppet i Örnsköldsvik hela hösten
Nolaskogs håller öppet tisdagar 10-20 med bland annat kurser i Disgen. De håller till på ångermanlandsg 28 A. Det räcker
med medlemsskap i en av föreningarna

SLÄKTFORSKARTRÄFF i GÄVLE 8/10
Programpunkter: Ungefärliga startider för resp. programpunkt - Information om DIS och DISMITT kl. 10.15 - Att göra en
släktbok ...

Besök på Svenstaviks bibliotek 22/10
JLS/DIS-Mitt besöker Svenstavik bibliotek. Det kommer att visas släktforskarprogram, sökning på Internet och hur man
använder mikrofiche och CD-rom...

Programkväll 27/10
Programkväll med Lennart Lindqvist och Lena Lundin. Kl 19.00 på Kunskapsloftet, Svartviks herrgård, Sundsvall

Lördagsöppet på HLA 29/10

DIS-MITT (JLS Lokal) 9/11
Programmet under planering men så klart blir det mycket DISGEN-snack. Exempelvis hur man hanterar orter, källor m m i
programmet. Inläggning av under...

Lördagsöppet på HLA 12/11

Släktforskardag på biblioteket i Strömsund 19/11
1. Elisabet Rydell Jansson inleder med ett föredrag om ”Sjougdendramat” som ägde rum i Strömsunds kommun. 2. Georg
Hansson från JLS redovisar sin f...

Lördagsöppet på HLA 10/12

Öppet hus I Örnsköldsvik 27/12
Nolaskogs håller öppethus den 27-12. De håller till på ångermanlandsg 28 A.

För mer information kolla in vår hemsida www.dis-mitt.se under evenemang
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SFD i Göteborg: Riksstämman.

Stämman hölls i Christine Tyska kyrka
lördagen den 27 augusti 2005.

På utsatt tidpunkt kl 1300 startades stämman
av läktforskarförbundets ordförande Ted
Rosvall vid kyrkans orgel. Tre stycken
framfördes: Brudmarsch från Västergötland (S
Linell) och Tillägnan (L-O Ejstes) samt ett
uruppförande av Marcia Genealogica (T
Rosvall).

Under ihållande applåder steg Ted upp i
talarstolen, hälsade välkommen och förrättade
upprop av de närvarande. Efter sedvanliga
formaliteter , redovisningar och beviljande av
ansvarsfrihet behandlades årets 4 motioner:

Motion 1 handlade om bidrag till deltagande
föreningar (vid riksstämman) och större krav
på arrangerande förening. (Vänersborg m fl.
Personhistoriska förening)
Styrelsen:  varken bidrag eller krav tillstyrkes.
Beslöts enl. styrelsens förslag.

Motion 2 handlade om att ersätta ordet
förfäder med förlevande. (Mariestadsbygdens
SFF)
Styrelsen: Ordet anor är redan etablerat och ett
byte anses utsiktslöst.
Motionären Gunilla André argumenterade
vältaligt och genomtänkt för motionen och
vann mycket sympati för innebörden av
motionen.
Beslöts efter votering enl. styrelsens förslag.

Motion 3 handlade om att förbundet skulle
medverka till ett program för att göra en
kombinerad medlems- och forskarförteckning.
(Västerås SFK)

Styrelsen: Föreningen tar kontakt med DIS,
som tidigare arbetat med frågan.
Beslöts enl. styrelsens förslag.

Motion 4 handlade om etiska spelregler,
styrelsens roll därvid, ”släktsamlare”,
moderatorer för ordförandelistan. (G-gruppen)
Styrelsen: Avslag betr. moderatorer i övrigt
bifall.
Beslut: Efter diskussion med många inlägg och
förslag avslogs motionen i sin helhet.

En stadgeändring föreslogs av styrelsen:
Riksförbundet skall kunna ha en ny typ av
medlem nämligen associerad förening.
Förslaget drogs tillbaka för vidare bearbetning.
I anslutning till denna punkt fastställdes två
redaktionella stadgeförändringar:

a. Medlemsorganisationer ska senast 31
januari (i st f tidigare sista februari) lämna
vissa uppgifter till förbundskansliet.

b. Ordet Årsredovisning byts ut mot
Årsredogörelse.

Under punkten styrelseval nyvaldes Eva
Dahlberg, Jönköping, som också sitter i DISs
styrelse. Vi gratulerar henne (och oss) till
valet.

Årets bibliotek ur släktforskarsynpunkt har
utsetts Vara folkbibliotek på grund av
”nytänkande och effektivitet”. Utmärkelsen
åtföljes av 10 000 kronor.

Årets arkiv har utsetts: Jönköpings
stadsarkiv.

Staffan Bodén
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Att resa till Göteborg.

Om man deltar i släktforskardagar (SFD) får
man se mycket av Sverige och träffa många
intressanta och likasinnade människor. Att ta
sig till obekanta och avlägsna platser kan
också vara mycket spännande. Som resan till
SFD i Göteborg 2005.
En tidig morgon (kl 3) startar Reine, Lennart
N, Kari och Georg från Örnsköldsvik och
hämtar upp mig i Iggesund något senare. Efter
några stopp efter vägen kör vi in i Göteborg
vid 16 – tiden, som visade sig vara en mycket
olämplig tidpunkt. En riktig cirkus vidtar med
ett otal högersvängar på grund av
enkelriktningar och ombyggnad av gator.
Dessutom var det rusningstrafik dvs. det stod
långa tag helt stilla. Inte förrän efter två
timmar delvis med körning i spårvagnsfält
kunde vi stanna upp vid första anhalten –
Museet – för att lasta av utställningsmaterial.
Vi hade med vår skärmvägg, som skulle ställas
upp i ”Kronan”. När vi bär in den får vi veta
av en stressad funktionär att det inte finns plats
bokad för oss. Då rycker DIS-AROSs Leif

Svensson in och säger att vi ska ordna det
gemensamt varefter vi lämnar väggen,
avlägsnar oss och funktionären lugnar sig.
Så frågar vi en receptionist om vägvisning till
vårt natthärbärge, men hon kände endast till
hur man åker spårvagn i Göteborg. Hon vet
dock till i vilket väderstreck vårt nya färdmål
ligger, men det var inte till någon stor hjälp i
vårt predikament. Då dyker som en räddande
ängel Peter Johansson upp i bil vid
museietrappan och han vet till vår glädje hur
man ska köra. Med hans hjälp hittar vi snabbt
till vårt nattläger. Och just då öppnar sig
himlens portar i ett rejält skyfall.
Dagen hade varit lång och hungern satte in. I
det fortsatta häftiga regnet söker vi oss till en
restaurant, som rekommenderats oss –
”Garaget”. Där fanns givetvis inte plats för oss
inomhus, men vi övertalas av den trevliga
personalen att äta ute på trottoaren. Där fanns
ett rejält tygtak och kraftiga gasvärmare. Vi
sätter oss slutligen under häftiga skyfall med
kraftiga vindbyar, som nästan blåser ut
gasvärmarna och samtidigt ihållande åskväder
med både blixt och dunder. På förslag från
servitrisen beställer vi alla in köttbullar med
potatismos. Det smakade alldeles otroligt gott
och vi trivdes fint i ovädret. Därefter blev
nattsömnen mycket god.

Staffan Bodén

DIS-Mitts monter
på plats i Göteborg
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Nya medlemmar 2005 som vi önskar välkomna:
1157 Ingmar Bergström Regementsgatan 9 831 41 ÖSTERSUND
5584 Kerstin Myrberg Norrby Kumlaby 5038 733 92 SALA
5644 Ulf Nordström Atterbomsvägen 30 112 58 STOCKHOLM
6952 Knuth Sjöberg Målargränd 3 H 904 31 UMEÅ
9280 Bertil Andersson Prästg 50 A vån3 831 33 ÖSTERSUND
10550 Tommy Forsström Stenbergsvägen 21 824 91 HUDIKSVALL
12542 Staffan Herlitz Fjällglimten 25 832 46 FRÖSÖN
14477 Lennart Ullberg Skogsvägen 4 693 32 DEGERFORS
17569 Gunnel Edman Långängsvägen 2 820 10 ARBRÅ
18016 Kenneth Gustafsson Nätragatan 23 893 30 BJÄSTA
17975 Mikael Stedt Norgevägen 10 830 90 GÄDDEDE
19381 Lena Deimo Löjtnantsvägen 42 834 33 BRUNFLO
21606 Verner Jansson Odenskogsv 82  1tr 831 61 ÖSTERSUND
25777 Margareta Wicander Häggsjö 249 871 91 HÄRNÖSAND
25930 Karl-Åke Hessman Vinddraget 15B 5tr 802 77 GÄVLE
27591 Claes Lernmark Kolhusvägen 23 818 41 FORSBACKA
28008 Tommie Hedenstig Solgatan 9 854 60 SUNDSVALL
29411 Kerstin Andersen Sörbyvägen 50 810 22 ÅRSUNDA
29835 Sven-Erik Färnström Trång 1240 830 47 TRÅNGSVIK
29859 Angelica Stark Hallaberget 4 824 91 HUDIKSVALL
29874 Thomas Thorell Smultronstigen 5 860 33 BERGEFORSEN
29856 Maria Nordenström Skogen 153 840 70 HAMMARSTRAND
29873 Bengt Adolfsson Vråkvägen 12 831 62 ÖSTERSUND
29943 Olle Ericsson Stocksbovägen 55 820 41 FÄRILA
29914 Birgitta Eriksson Skogsta 13 827 91 LJUSDAL
29934 Anna-Greta Pehrsson Ängsgatan 3 2tr 151 34 SÖDERTÄLJE
29964 Margith Backlund Lynäsvägen 1 820 23 BERGVIK
29990 Peter Lindström Harmonigatan 15 B 854 63 SUNDSVALL
30144 Gösta Andersson Lötändn 4 818 92 VALBO
30090 Dan Johansson Västbyn 113 860 41 LIDEN
30131 Gudrun Arnström Billstavägen 11 881 32 SOLLEFTEÅ
30158 Lennart Sjölander Karmgatan 75 653 47 KARLSTAD
30147 Ingrid Troive Strandvägen 3 823 93 SEGERSTA
30188 Kåge Swedin Passgränd 12 137 38 VÄSTERHANINGE
30210 Kerstin Mustel Blekholmsterrassen 11 111 64

STOCKHOLM
30172 Sören Thomasson Ängsvägen 39 860 35 SÖRÅKER
30238 Martin Höglund Maratongatan 29 871 51 HÄRNÖSAND
30264 Torbjörn Ohlsson Lyckesvägen 33 835 31 KROKOM
30263 Anne-Marie Silvén Lingonvägen 36 186 45 VALLENTUNA
30323 Håkan Wikberg Fänkålsgatan 20 754 47 UPPSALA
30332 Anette Sandberg Västanbygatan 3 C 811 32 SANDVIKEN
30439 Elaine Engström Strandgatan 9 824 42 HUDIKSVALL
30424 Ove Strid Odensängsv 10 3tr 831 45 ÖSTERSUND
30391 Gunnar Jakobsson Hantverkarg 29B nb 803 23 GÄVLE
30553 Ulf Westling Dalgatan 2 A 852 37 SUNDSVALL
30570 Gunilla Åström Bastugatan 3 840 93 HEDE
30576 Jerker Nyström Ostnäsvägen 10 825 95 ENÅNGER
30610 Carin Lovén Storgatan 76 D 852 30 SUNDSVALL
30654 Bo Svartholm Frimans väg 18 832 54 FRÖSÖN
30655 Lars-Göran Eriksson Östra Bangatan 16 911 33 VÄNNÄS
30660 Sture Holmberg Susebogatan 2 194 78 UPPLANDS VÄSBY
30628 Elisabeth Norman Edlund Gisselgård 139 840 70 HAMMARSTRAND
30705 Bo Hedblad Frameviksvägen 16 945 34 ROSVIK
30742 Lawrence Anderson Fjärilstigen 55 144 42 RÖNNINGE
30794 Anders Eriksson Sågvägen 13 820 74 STOCKA
30792 Birgitta Zaar Lördagsvägen 2 863 34 SUNDSBRUK
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30793 Berndt Sjöström Tamms Kanalväg 15 B 820 64 NÄSVIKEN
30829 Kjell Andersson Bergfotsvägen 6 852 34 SUNDSVALL
30835 Bertil Westerlund Rotbacken 7 865 31 ALNÖ
30809 Gunnar Nilsson Törnrosvägen 4 S 857 40 SUNDSVALL
30818 Sture Nyström Kuratorvägen 28 907 36 UMEÅ
30895 Ulla-Maria Bergendahl Bergsvägen 7  2tr 854 67 SUNDSVALL
30952 Lena Persson Järvstakroken 23 805 92 GÄVLE
30950 Gunnel Nyberg Triangelvägen 61 860 33 BERGEFORSEN
30986 Holger Andersson Blåbärsgatan 12 733 37 SALA
31001 Monica Manneby Markgatan 21 387 34 BORGHOLM
31055 Knut Sundemyr Önevägen 48 C 832 51 FRÖSÖN
31107 Ulla-Märta Svensson Revsund 3191 840 50 GÄLLÖ
31167 Inger Ahlström Bergström Älvg 8 4tr 862 31 KVISSLEBY
31178 Birgitta Söderlund Kanalvägen 3 870 52 NYLAND
31366 Nils-Erik Östman Åkervägen 5 880 30 NÄSÅKER
31392 Sven-Evert Hägglund Hemskogsvägen 5 B 841 33 ÅNGE
31409 Ulrika Carlsson Stenhuggargränd 24 831 51 ÖSTERSUND
31459 John-Bruno Jakobsson Stenhuggargränd 5 831 51 ÖSTERSUND
31492 Kerstin Cámel Gåsbacka 4057 820 60 DELSBO
31509 Jan Nordlander Floravägen 17  1tr 149 31 NYNÄSHAMN
31563 Åke Amrén Stigevägen 16 860 40 INDAL
31554 Thomas Björklund Samuel Permansg 9 831 31 ÖSTERSUND
31594 Torkel Lavér Åkervägen 45 826 61 SÖDERALA
31639 Lars-Erik Lundquist Institutsvägen 13 856 43 SUNDSVALL
31652 Wallis Winther J. T. Berliner-Mauer Lidenv 74 860 41 LIDEN
31658 John-Ivar Andersson Hovid 131 865 91 ALNÖ
31668 Linda Wikström Bunne Gamla Tingshuset 820 60 DELSBO
31665 Ann-Marie Wivstam Vivsta 131 864 91 MATFORS
31684 Kenneth Sundin Bergsgatan 12 2 tr 891 34 ÖRNSKÖLDVIK
31772 Lennart Karlsson Travarvägen 29 831 46 ÖSTERSUND
31766 Solveig Andersson Håkanstået 1 857 30 SUNDSVALL
31796 Bengt Erlandsson 2396 820 64 NÄSVIKEN
31818 Christina Hammarberg Skogsvägen 18 730 61 VIRSEBO
31844 Richard Nordin Galoppvägen 17 857 52 SUNDSVALL
31929 Lars-Åke Wågström Mellanvägen 13 892 40 DOMSJÖ
32029 Bengt Gregoriusson Norra Nygränd 4 A 871 32 HÄRNÖSAND
32074 Sten J Johansson Storgatan 29  1tr 972 32 LULEÅ
32127 Annasara Svanteson Turistvägen 42 820 40 JÄRVSÖ
32353 Kenneth Göransson Bågevägen 29 C 856 32 SUNDSVALL

Svartviksdagarna 27-28/8,

Svartvik, Sundsvall

DIS-Mitt närvarade i samarbete med MGF i år
igen. DM hade med sig möjligheter att söka
sina anor i Genline. Intresset var tämligen
svagt för släktforskning men det var ändock
några intressenter som gick ifrån oss med
djupare kunskap som sitt förflutna.
Förutom släktforskning fanns det även
möjlighet att titta på en mängd bilder från
sågverkstiden på Svartvik.

Isidor 1½ år visade med glädje en del av
bilderna för besökare.
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Avrättade i Ström den 17 november 1813!

            Sjougdendramat - ett justitiemord?
 

          Elisabet Rydell Jansson föreläser om detta vid den
   ”släktforskardag”  som kommer att gå av stapeln lördagen 
         den 19 november 2005  på biblioteket i Strömsund.

Tid: kl 11:00 – ca 15:30
 

***********

 

Preliminärt program:
 

     1100     Sjougdendramat”, Elisabet Rydell Jansson
1200     Georg Hansson från Tullingsås berättar om sin

                  forskning kring befolkningen i Ströms och Alanäs
                  församlingar.
ca 1230     Paus, servering av kaffe, the och smörgåsar.

1300      Bodil Westberg berättar kort om sin forskning avse-
                  ende Frostvikensläkterna och samerna i området.

1330      Mikael Stedt redovisar kort om det svensk-norska pro-
                  jekt han är engagerad i.

1345     Allan Nilsson från Hoting berättar om det intressanta
forskningsunderlag som skänkts till hembygdsgården.

1400 Elsa Mårtenzon från Bellvik berättar om sin forskning
och utgivna böcker.

1430 Georg Hansson och Arne Ahlström redovisar ett par av
de vanligaste släktforskningsprogrammen (DISGEN o
HOLGER) och vilka källor som är tillgängliga, även de på
Internet.

                                 Välkomna!                                 Välkomna!                                 Välkomna!                                 Välkomna!                                 Välkomna!
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100-åriga sjukjournaler blir CD
 % Av en händelse hittades tre gamla
journalrullor i en av Ystads sjukhus
äldre delar. De omfattar totalt 5000
patienter som under åren 1878-1895
varit inlagda på Ystads lasarett. Om
detta berättar Ystadsbygdens Släkt-
och Bygdeforskarförening i senaste
numret av sitt medlemsblad
Fyledalen.

Patienterna hade, jämfört med i dag,
betydligt längre inläggningstider. För
vissa av dem finns mycket
detaljerade journalanteckningar. För
åren 1881, 1882 och 1888 finns
kompletta journaler för cirka 650
patienter. För medicinforskare är
detta ett fantastiskt källmaterial och
det är också tanken att det ska
användas för forskning. Materialet är
förstås också intressant för
släktforskare.

De 5000 patienterna finns
registrerade i en databas. Varje
journal har sedan digitaliserats och
länkats till respektive patient. Mycket
översättningsarbete har det
dessutom blivit. Dels av svåra
handstilar, dels från latinet.
Beskrivningarna på latin har dock
underlättat eftersom dåtida
sjukdomar som regel har samma
namn i dag.

Den som har sina rötter i
Ystadstrakten kanske har ett speciellt
intresse av databasen. Inom kort
kommer den att att bli tillgänglig på
CD för 200 kr. Projektet är initierat i
ett samarbete mellan överläkaren vid
medicinkliniken i Ystad, Gustav
Tallroth, samt släkt- och
bygdeforskaren Peter Larsson. (12
sept 2005)
http://www.genealogi.se/nysid05/
news0042.htm

Nybörjarhäfte i
släktforskning
Detta är den första versionen av Nybörjarkurs i
släktforskning. Denna handledning är i första
hand till för den som aldrig har sysslat med
släktforskning tidigare och skall kunna
användas för både självstudier och
studiecirklar. Vi anser att den som skall lära
sig släktforskning skall arbeta utifrån en annan
släktgren än den man själv tillhör. Detta för att
man skall lära sig tekniken på ett enkelt sätt.
Risken med att börja med sin egen släkt är att
man får för bråttom och hoppar över viktiga
bitar. Kursen är tänkt att genomföras i tio
avsnitt, och när Du kommer till avsnitt sju är
det dags att börja söka efter Dina egna rötter.
Detta utbildningshäfte i släktforskning skall ej
ses som något fullständigt material i detta
ämne, utan tanken är att försöka ge en inblick i
hur man kommer igång. Häftet innehåller
också tips på litteratur för den som vill
fördjupa sig ytterligare i ämnet.
Här kan du gratis ladda ner en PDF-fil
med utbildningshäftet i släktforskning som
SVAR har utvecklat, eller köpa ett inbundet
häfte från SVARs bokhandel.
http://www.svar.ra.se/web/webfolder/
webfolder.asp?uidObjectGUID=95F00F33-
B539-4E85-9586-ABE06092300C
eller http://www.svar.ra.se
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Västernorrlands kulturarv

http://www.kulturarvvasternorrland.se/

Kulturarv Västernorrland

Kulturarv Västernorrland är en samlingsplats
för länkar, fakta och information och råd inom
kulturområdet.

Ämnen. Webbplatsen är uppbyggd så att
databaser och annan digitaliserad information
finns att söka under olika ämnesområden.
Under varje ämne hittar du länkar med
information om vart länken går och vad den
innehåller.

Polisunderrättelser
Del 1  1878-1879
Stiftelsen ArkivCentrum har sedan en tid
tillbaka påbörjat en digitalisering av de
svenska Polisunderrättelserna.
Avsikten är att ge ut dessa på CD för att släkt-
och hembygdsforskare ska kunna forska i ett
spännande material.
Någon gång efter semestern 2005 beräknar vi
att den första skivan kommer att släppas till
försäljning.
Det går alldeles utmärkt att redan nu göra
förhandsbeställningar.
Vi kommer att ge ut ett begränsat antal skivor
så det gäller för den intresserade att tillförsäkra
sig om sitt exemplar.

1878 började man publicera
Polisunderrättelserna. Överståthållareämbetet
meddelade 1877 vad dessa underrättelser
skulle innehålla och man uppmanade samtliga
polisdistrikt att skicka in uppgifter som skulle
tryckas.

Polisunderrättelserna innehåller uppgifter om:

A: Efterlysta personer
B: Häktade personer och avlysningar
C: Diverse underrättelser om t ex stöldgods.
D: Underrättelser om:

1. Personer varnade för lösdriveri
2. Lösdrivare dömda till tvångsarbete
3. Lösdrivare frigivna från tvångsarbete
4. Lösdrivare förpassade från en ort till en
annan
5. Lösdrivare lämnad frihet i val av vistelseort

6. Personer frigivna efter straffarbete

E: Stulen och bortkommen egendom
F: Avlysning av efterlyst egendom som
kommit tillrätta
G: Underrättelser om avflyttningsförbud
(förbud för underhållsskyldiga personer att
flytta från landet).
Denna kategori infördes 1918.

http://www.forskarcentrum.se/poliscd.html

Mailavisering om att ny tidning kommer!

Du har väll inte missat att anmäla din e-
postadress på vår hemsida http://www.dis-
mitt.se så att du får ett meddelande varje gång
ny tidning finns att ladda ner från hemsidan.
Om du anmält din adress men inte får något
meddelande, kontrollera att du uppgett rätt
adress. Jan Lilliesköld hälsar att han vid varje
utskick får några meddelanden i retur p g a
adresserna inte längre är giltig. Ange ditt
namn, din e-postadress och ditt
medlemsnummer i DIS för lättare hantering.
Din e-postadress kommer endast att användas
till detta syfte så länge du inte önskat mer
information via e-post.
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DIS-MITTs
funktionärer
2005

DIS-MITT-ombud:

Dellenbygdens SFF: Gösta Olsson, Sjömyra 2887, 820 60 DELSBO, tel 0653-120 51, e-post:
          parmasen”at”swipnet.se

Hembygds- och SF Nolaskogs: Lennart Näslund, Nordanås 134, 891 92 Ö-VIK, tel 0660-37 21 09,
e-post: lintagan”at”home.se
Jämtlands läns SFF: Georg Hansson, Lillfjällvägen 4, 831 71 ÖSTERSUND, tel 063-852 12,
e-post: g.hansa”at”mbox300.swipnet.se
Midälva GF: Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel 060-55 83 39, e-post:

        ann.lin”at”telia.com
Nordanstigs Bygd och Släktband: Lage Bergvik, Vändbrov. 8, 820 78 HASSELA, tel 0652-400 00,

        lage.b.bergvik”at”nordanstig.mail.telia.com
Sollefteå SFS: Jörgen Desén, Forsed 138, 873 91 BOLLSTABRUK, tel 0612-243 30,
e-post: jorgen”at”desen.nu
Västra Häsinglands FF: Gertrud Söderin, Box 58, 827 22 LJUSDAL, tel 0651-155 87,
e-post: soderin”at”zeta.telenordia.se
Ådalens SFF: Curt Sundqvist, Box 88, 870 32 ULLÅNGER,  tel 0613-130 00, e-post:

         curt”at”hkship.se
Föreningsadresser:
Föreningen DIS-MITT, Skolg 3A, 825 31 IGGESUND
Postgiro 620 19 15-3, Org.nr 889201-9814
DIS-MITT’s hemsida, c/o Joacim Söderström, Björneborgsg 66, 854 62  SUNDSVALL, tel: 060-

       155030, e-post webmaster”at”dis-mitt.se
Hemsida: www.dis-mitt.se
Föreningen DIS, Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING, Tel 013-14 90 43, Telefax 013-14 90 91,

        Postgiro: 140 33-5, e-post: dis”at”dis.se Hemsida: www.dis.se

Staffan Bodén Ordförande tel 0650-561417 ordforande”at”dis-mitt.se

Karl-Ingvar Ångström V.ordförande tel 0611-20341 v.ordforande”at”dis-mitt.se

Reine Björkman Sekreterare tel 0660-18941 sekreterare”at”dis-mitt.se
Redaktionsgrupp

Jan Lilliesköld Kassör tel 060-536359 kassor”at”dis-mitt.se
Medlemsregistator

Anna Söderström Ledamot, tel 060-155030 ledamot1”at”dis-mitt.se
Redaktör

Harriet Frändén Ledamot. tel 0652-51028 ledamot2”at”dis-mitt.se

Arne Ahlström Ledamot tel 063-109719 ledamot3”at”dis-mitt.se

Lars Åström  Suppleant tel 060-501141 suppleant1”at”dis-mitt.se
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Ordförandeord:
I DIS-MITT saknar vi
fortfarande en föreningslokal.
Vi söker tillsammans med
MGF en lösning och har gott
hopp om att kunna presentera
en sådan senast till årsmötet
den 18 februari. En av
paragraferna i våra stadgar är
i praktiken omöjlig att följa.
En stadgeändring måste ske
och vi kommer att informera
alla och samla in fullmakter

till årsmötet att besluta om den nödvändiga ändringen.
Alla medlemmar får chansen att ge sin mening. Följ
utvecklingen på hemsidan www.dis-mitt.se samt i DIS-
MITTNytt och i  brev och mail.
Som flera gånger tidigare får vi hålla årsmötet i
Mittuniversitetets lokaler på Västhagen i Sundsvall.
Det har alltid fungerat väldigt väl där. Vid årsmötet
håller Anders Hansson, Östersund ett föredrag efter det
formella mötet. Till föredraget är även alla som är
medlemmar i MGF inbjudna.
En nyhet för i höst är att styrelsen på prov fått
möjlighet att direkt ansluta medlemmar till DIS vid en
samtidig försäljning av programmet Disgen 8.1a. Det
blir alltså lika enkelt som ett vanligt köp över disk. Den
här möjligheten har varit mycket efterfrågad och nu
kan vi göra det. En möjlig svårighet kan vara att vi
kanske inte har tillräckligt många program ”på lager”,
men då kan vi medverka på annat sätt och lösa
problemet.
I DISs styrelse har en ledamot avsagt sig uppdraget i
förtid. Därefter finns inte någon ledamot i styrelsen
med hemort norr om Stockholm. Från DIS-MITT har
överlämnats en nominering av en mycket väl lämpad
kandidat från Västernorrland. En norrlänning skulle
behövas för en bättre geografisk balans i styrelsen, som
har 11 ordinarie ledamöter varav 5 med hemort i eller
alldeles i närheten av Linköping.
Nu längtar många att snön skall komma så att man åter
får uppleva ett riktigt vinterlandskap och att snön
knarrar under skorna när man gör sin kvällspromenad.
Och så är det alla julbestyr och pepparkakshus och
julklappar att tänka på. Men kom ändå ihåg att följa
vad som händer på vår hemsida.

God Jul och Gott
Nytt År
Staffan

Mailavisering om att ny tidning kommer!

Du har väll inte missat att anmäla din e-
postadress på vår hemsida http://www.dis-
mitt.se så att du får ett meddelande varje gång
ny tidning finns att ladda ner från hemsidan.
Om du anmält din adress men inte får något
meddelande, kontrollera att du uppgett rätt
adress. Jan Lilliesköld hälsar att han vid varje
utskick får några meddelanden i retur p g a
adresserna inte längre är giltig. Ange ditt
namn, din e-postadress och ditt
medlemsnummer i DIS för lättare hantering.
Din e-postadress kommer endast att användas
till detta syfte så länge du inte önskat mer
information via e-post.

Ateljefotografen Haga erbjuder:

• Inskanning av fotografier
• Avfotografering till negativ
• Restaurering av gamla foton
• Egen ateljé för nya generationers foton

Pris för inscanning inkl cd + bild 10x15 tex är
1- 5 st 50 kr st
6-10 st 25 kr st inkl bild
11- 25 st 10 kr st ej bild där
flera enligt överrenskommelse.

Allt till humana priser och om du är medlem i DIS-Mitt
får du rabatt.
Fotograf Thoni Mickelsson 060-102060 eller 070-
5163394

.
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En personlig
antavla som gåva
Det började med att jag ville göra en antavla i dopgåva
och jag hittade inte någon lämplig som passade mina
önskemål. Jag gjorde en egen antavla i Word med
standardfigurer för personuppgifter som jag manuellt
fick fylla i. A4-formatet blev för litet till den dopgåva
jag skulle göra med 4 generationer. Jag valde storlek
och utskrift för A3-format i stället och då blev texten
lagom stor att läsa då antavlan var tänkt att sättas in i
en tavelram och hängas på väggen. Nu har jag ingen
skrivare som kan skriva ut i A3 men med hjälp av ett
tryckeri och inköp av ett lite finare specialpapper gick
det att ordna. Sedan dess har jag gjort några olika
antavlor med färre generationer i Word för A4-format. I
PowerPoint har jag gjort olika stamtavlor i både A4 och
A3-format.

Till ett barndop skapade jag en antavla i Word för
utskrift på papper i A3-format. Jag valde A3 för att
texten skulle göras lite större då den ska hänga på
väggen i en tavelram.

Så här gjorde jag
Efter att ha startat Word började jag med att ändra
utskriftsformat till ”Liggande”, valde pappersstorlek
”Egen pappersstorlek” samt marginalen 1 cm runt om.

Figurerna jag använder är standard i verktygsfältet
”Rita”. Banderollen heter ”Uppåt” och finns bland
Stjärnor och Banderoller. Rektangeln heter ”Rektangel
med rundade hörn” och finns bland ”Standardfigurer”.
Det behövs en banderoll och 30 rektanglar.
Banderollen ritade jag upp i mitten, valde ”Formatera
figur”, fliken Färg och linjer, ändrade till Ingen fyllning
och till linjefärg Indigoblå samt tjocklek 0,25 pt. För
fliken Storlek ändrade jag till höjd 3,81 cm och bredd
10,8 cm. Jag ritade sedan upp en rektangel, valde
”Formatera figur”, fliken Färg och linjer, ändrade till
Ingen fyllning och till linjefärg Indigoblå samt tjocklek
0,25 pt. För fliken Storlek ändrade jag till höjd 2,86 cm
och bredd 5,4 cm.

För att skriva in text infogade jag en Textruta i
banderollen och i rektangeln samt med hjälp av
textrutans ”handtag” anpassade jag storleken till deras
kantlinje. För Textrutorna valde jag sedan ”Formatera
textruta” och för fliken Färg och linjer valde jag Ingen
fyllning för färg på Fyllning och Linje.

För att banderollen och rektangeln skulle kunna flyttas
runt och kopiera rektangeln 29 gånger valde jag att
”Gruppera” ihop dem var för sig med sin textruta.

Times New Roman har jag valt som teckensnitt och
som Mörkblå både till banderollen och till
rektanglarna. Personnamnet i banderollen har
teckenstorlek 18, fet och kursiv stil samt texten
centrerad. Texten Född har storlek 12 och fet stil samt
texten för i ….. har storlek 12 normal stil samt texten
centrerad. Rektangelns text för personnamnet har
storlek 14, fet och kursiv stil, släktskapet har storlek 12
och fet stil, Född och Död har storlek 10 fet stil samt
texten för i ….. har storlek 10 normal stil samt all text
vänsterställd.

Av de 30 rektanglarna skulle två vara lite större så jag
kopiera rektangeln 29 gånger och spred ut dem jämt
fördelade runt om banderollen. De två som skulle vara
större valde jag att ”Formatera objekt” och för fliken
Storlek ändrade jag till höjd 3,81 cm och bredd 5,4 cm.

Med hjälp av visa ”Linjal fick jag hjälp att få
banderollen och rektanglarna på rätt plats och sedan
fortsatte jag att fylla i personuppgifterna. Längst ner på
sidan infogade jag en Textruta och valde ”Formatera
textruta” och för fliken Färg och linjer valde jag Ingen
fyllning för färg på Fyllning och Linje. Monotype
Corsiva har jag valt som teckensnitt som Mörkblå och
storlek 18 samt centrerad. Textrutans höjd justerade jag
med handtagen så att texten inte döljs.

Pröva själv
Du kan pröva att göra en antavla enligt min vägledning
här ovan. Teckensnitt, storlekar och färg går att ändra
till det du själv vill använda, det är bara att pröva sig
fram.

Jag fick göra många försök och ändringar tills jag var
klar med den här antavlan som jag nu har gjort som
mall.Val av figurer, storlekar och placeringar har jag
kommit fram till efterhand tills jag blivit nöjd.

Jag har själv ingen skrivare som kan skriva ut på
papper i A3-format. Genom kontakter med en
tryckerifirma fick jag hjälp med detta. Papper köpte jag
i en butik som jag hade med mig, ett strukturpapper i
benvitt på 120gr. Tavelramar finns många att välja på i
butiker.
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Användningsområde
Den här dopgåvan är bara ett exempel på hur man kan göra en variant på en antavla. Antavlan kan göras för andra
tillfällen som till födelsedag, julklapp, jubileum eller till andra sammanhang. Jag valde Word men den går även att
göra i PowerPoint på ungefär samma sätt och då är det lättare om man vill infoga bilder som dekoration mellan
rektanglarna. Med fantasi, ändringar och variationerna på denna antavla kan du göra unika skapelser. En mindre
variant, som A4-format fungerar också, antingen med lika många generationer men med mindre storlek på
banderoll, rektanglar och teckensnitt. Minska på antalet generationer går också att göra.

På Släktdatas senaste CD finns mina mallar för att göra antavlor och stamtavlor både i Word och i PowerPoint.
Några av mallarna är presenterade här med mina anor och släktingar ifyllda som exempel. Mallarna får användas
fritt och går att ändra på med lite kunskap i programmen så att det passar var och ens anor och släktingar.
Dekorationerna hämtar jag från Internet och de jag väljer är gratis och får användas fritt. Dessa dekorationer kan
man ta bort eller byta ut mot egna. Även teckenstil och färger kan ändras efter eget önskemål.

Släktdatas CD som även innehåller Släktdatas register kan beställas via webbsidan www.slaktdata.org gå till
Register. Aktuellt pris gäller, för närvarande kr 55,- inkl. porto

Charlotte Börjesson

För och efternamn
född 

i 
död 

i 
Gift  med

För och efternamn
född 

i 
död 

i 

För och efternamn
född 

i 
död 

i 
Gift  med

För och efternamn
född 

i 
död 

i 

För och efternamn
född 

i 
död 

i 
Gift  med

För och efternamn
född 

i 
död 

i 

För och efternamn
född 

i 
död 

i 
Gift  med

För och efternamn
född 

i 
död 

i 

För och efternamn
född 

i 
död 

i 
Gift  med

För och efternamn
född 

i 
död 

i 

För och efternamn
född 

i 
död 

i 
Gift  med

För och efternamn
född 

i 
död 

i 

För och efternamn
född 

i 
död 

i 
Gift  med

För och efternamn
född 

i 
död 

i 

För och efternamn
född 

i 
död 

i 
Gift  med

För och efternamn
född 

i 
död 

i 

För och efternamn
född 

i 
död 

i 
Gift  med

För och efternamn
född 

i 
död 

i 

För och efternamn
född 

i 
död 

i 
Gift  med

För och efternamn
född 

i 
död 

i 

För och efternamn
född 

i 
död 

i 
Gift  med

För och efternamn
född 

i 
död 

i 

För och efternamn
född 

i 
död 

i 
Gift  med

För och efternamn
född 

i 
död 

i 

För och efternamn
född 

i 
död 

i 
Gift  med

För och efternamn
född 

i 
död 

i 

För och efternamn
född 

i 
död 

i 
Gift  med

För och efternamn
född 

i 
död 

i 

För och efternamn
född 

i 
död 

i 
Gift  med

För och efternamn
född 

i 
död 

i 

För och efternamn
född 

i 
död 

i 
Gift  med

För och efternamn
född 

i 
död 

i 

För och efternamn
född 

i 
död 

i 
Gift  med

För och efternamn
född 

i 
död 

i 

För och efternamn
född 

i 
död 

i 
Gift  med

För och efternamn
född 

i 
död 

I 

För och efternamn
född 

i 
död 

i 
Gift  med

För och efternamn
född 

i 
död 

i 

För och efternamn
född 

i 
död 

i 
Gift  med

För och efternamn
född 

i 
död 

i 

För och efternamn
född 

i 
död 

i 
Gift  med

För och efternamn
född 

i 
död 

i 

För och efternamn
född 

i 
död 

i 
Gift  med

För och efternamn
född 

i 
död 

i 

För och efternamn
född 

i 
död 

i 
Gift  med

För och efternamn
född 

i 
död 

i 

För och efternamn
född 

i 
död 

i 
Gift  med

För och efternamn
född 

i 
död 

i 

För och efternamn
född 

i 
död 

i 
Gift  med

För och efternamn
född 

i 
död 

i 

För och efternamn
född 

i 
död 

i 
Gift  med

För och efternamn
född 

i 
död 

i 

För och efternamn
född 

i 
död 

i 
Gift  med

För och efternamn
född 

i 
död 

i 

För och efternamn
född 

i 
död 

i 
Gift  med

För och efternamn
född 

i 
död 

i 

För och efternamn
född 

i 
död 

i 
Gift  med

För och efternamn
född 

i 
död 

i 

För och efternamn
född 

i 
död 

i 
Gift  med

För och efternamn
född 

i 
död 

i 

För och efternamn
född 

i 
död 

i 
Gift  med

För och efternamn
född 

i 
död 

i 

För och efternamn
född 

i 
död 

i 
Gift  med

För och efternamn
född 

i 
död 

i 

För och efternamn
född 

i 
död 

i 
Gift  med

För och efternamn
född 

i 
död 

i 

För och efternamn
född 

i 
död 

i 
Gift  med

För och efternamn
född 

i 
död 

i 

För och efternamn
född 

i 
död 

i 
Gift  med

För och efternamn
född 

i 
död 

i 

��������� ����	
������������������



6

Vad händer på DIS-M-fronten i Jämtland?
Tiden rasar iväg, snart är det jul! Det är dags att lite summera vad vi pysslat med i Jämtland gångna hösten med
anknytning till DIS-M.
Samarbetet med JLS tycker jag fungerar alldeles utmärkt, jag deltar som adjungerad i JLS styrelsemöten och följer deras
verksamhet. När vi etablerade samarbetet för ett år sedan så beslöt vi också att göra en utvärdering av hur vi fungerat
tillsammans, det har ännu icke gjorts, men jag skall väcka frågan.

Kort om höstens aktiviteter
Den 14 oktober medverkade undertecknad vid en ”släktforskardag” i Åsarna tillsammans med SVAR och lokala
forskare. Naturligtvis passade jag på att demonstrera DISGEN och marknadsföra vår förening.

Den 22 oktober var det dags för en ny ”släkrforskardag” nu i Svenstavik i Bergs kommun. Programmet innehöll det
mesta om både grunder för släktforskning och ett rejält block om de vanligaste släktforskningsprogrammen. DIS-M
företräddes av Björn Nilsson, nybliven fadder för DIS
GEN.

Den 19 november blev det Strömsunds tur att få besök av DIS-M och JLS. Trots ett ymnigt snöande hade över 40
personer sökt sig till biblioteket och ställde upp på ett fyra timmar långt program.
Allt inleddes med en föreläsning av Elisabet Rydell Jansson om det s k ”Sjougdendramat”, en händelse för 200 år sedan
då en hel familj utplånades genom både ett spekulativt mord och ihjälsvultna barn.
Efter denna rysliga redovisning berättade Georg Hansson (DIS-M ombud) om sin forskning inom Ströms och Alanäs
församlingar.
Ytterligare en DIS-M medlem, Bodil Westberg, redovisade sin imponerande forskning över Frostvikensläkter inklusive
samer i det området. Naturligtvis var allt gjort i DISGEN och Bodil kunde verkligen hantera det här med HTML.
Ytterligare en DIS-M medlem, Mikael Stedt, verksam i Gäddede, berättade om ett svenskt-norskt släktforskningspro-
jekt som håller på att finna formerna och som skall spegla händelser i dessa gränsområden under 2. världskriget m m.
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Sedan var det dags för Elsa Mårtenzon från Bellvik som
med stort engagemang och humor berättade om sin
forskning från sin hemby och som resulterat i två tjocka
böcker.
Finanseringen av tryckningen hade bl a skett genom egen
tunnbrödsbakning som gett 30.000 kronor i bidrag!
Mycket imponeande och dessutom genomfört utan
släktforskningsprogram!
Undertecknad fick verkligen bita ihop när det var dags
för redovisning av släktforskningsprogram och för min
del då DISGEN.
Försökte lyfta fram alla de positiva funktioner som finns i
programmet och naturligtvis en del om DIS-M ambition
att bedriva utbildning ute i bygderna.
Georg Hansson avslutade med att berätta om HOLGER.

Erfarenheter
DIS-M och JLS träffar ute i bygderna har rönt stort
intresse, en besökssiffra på över 40 personer en lördag är
uppmuntrande.
Vi som håller i verksamheten har redan beslutat att göra
minst ett besök till någon plats utanför Östersund, ett
förslag på västra  Jämtland i exempelvis Järpen, föreligger.

Arne Ahlström
Ledamot DIS.M stryrelse

Bild från Julmarknaden i Sundsvall 3-4/12. Här visade MGF och Dis-Mitt släktforskning på
nätet och det fanns möjligheter att bla köpa Disgen på plats.foto:Anna Söderström

Varför finns inga @ i adresserna i
tidnigen?

Jo det är så enkelt, att för att slippa pro-
gram som ”dammsuger” internet på mailadres-
ser för att använda dem till att sända ut spam,
så har vi valt att göra på detta vis för att mini-
mera problemet med oönskade mail

Redaktören

Släktforskardagarna 2006 i
Stockholm.

Det är långt kvar till nästa
höst och årets stora
evenemang, men som
vanligt är planeringen i full
gång.
Information finns att läsa på
http://
www.stockholm2006.se/
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Förslaget till stadgeändring

• • • • • Vi föreslår att styrelsen lämnar förslag till de två kommande årsmötena att 29
§ skall ändras.

• • • • • Stadgarna bör ändras på följande sätt

     §29 Nuvarande
Ändring av dessa stadgar eller upplösande av föreningen kan

endast ske genom samstämmande beslut vid två på varandra
följande föreningsmöten med minst en månads mellanrum. Av
dessa skall minst ett vara årsmöte. Sådana beslut skall vid
bägge mötena stödjas med minst två tredjedelars majoritet
och mötena skall bägge omfatta minst tio procent av
medlemmarna.

     §29 De nya förslaget
Ändring av dessa stadgar eller upplösande av föreningen kan

endast ske genom samstämmande beslut vid två på varandra
följande föreningsmöten med minst en månads mellanrum. Av
dessa skall minst ett vara årsmöte. Sådana beslut skall vid
bägge mötena stödjas av minst två tredjedelar av närvarande
medlemmar. Vi upplösande av föreningen skall mötena omfatta
minst tio procent av medlemmarna.

• • • • • Det bör vara möjligt att minst 10 % skall vara närvarande personligen eller
vara representerade genom befullmäktigade ombud. Fullmakter bör kunna
lämnas via e-post. De bör utformas så att de gäller för denna fråga vid två
årsmöten.

Detta förslag är framtaget av Karl-Ingvar Ångström och Joacim söderström vid
dis-mitt´s arbetsdag den 23 april 2005.

Medlemskap 2006
Medlemskap i föreningen DIS-MITT kräver
med-lemskap i Föreningen DIS.
Medlemsavgiften för DIS är 120 kr och för
DIS-MITT 75 kr.
OBS att bägge avgifterna inbetalas på
Föreningen DIS’ postgiro 14033-5. Ange
namn, adress, post-adress, tel.nr och ev e-post-
adress samt vilken/vilka föreningar som
avgiften avser.
Anmälan kan även ske på Föreningen
hemsida: http://www.dis.se
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Evenemang och aktiviteter
Lördagsöppet på HLA 10/12

Öppet på landsarkivet utvalda lördagar under hösten 2005. Under lördagarna gäller endast
släktforskning med mikrokort. Inga lån av originalhandlin...

Öppet hus I Örnsköldsvik 27/12
Nolaskogs håller öppethus den 27-12. De håller till på ångermanlandsg 28 A. Det räcker med
medlemsskap i en av föreningarna eller blivande medle...

Årsmöte 18/2
Årsmöte för alla medlemmar i DIS-mitt. Plats utlyses senare.

Föredrag om Armfeldts karoliner
Anders Hansson håller ett föredrag över ämnet ”Armfeldts karoliner”. Efter ordinarie
årsmöteshandlingar. ALLA önskas hjärtligt välkomna, medlem eller ej.

För aktuell lista över vad som händer se www.dis-mitt.se

- MGF har i olika planeringsstadier på gång
följande aktiviteter som ev kan vara av intresse
för DM:

2005-12-10 HLA lördagsöppet

2006-01-28 HLA lördagsöppet

2006-02-25 HLA lördagsöppet

2006-03-18 Släktforskningens dag i Ikano-
huset utanför Akademibokhandeln

2006-03-18 HLA lördagsöppet

2006-04-22 HLA lördagsöppet

2006-09-29—30 Medelpads
Fornminnesförenings jubileum på Norra berget

2007 apr Förtroendemannakonferens i
Sundsvall
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Hänt sedan sist:

2005-09-24Lördagsöppet på HLA 24/9

2005-10-08 SLÄKTFORSKARTRÄFF i GÄVLE 8/10

-Information om DIS och DISMITT

-Att göra en släktbok

-Scanning av bilder

-Källor och citat

-Användning av underlagskartor i DISGEN

GGFs lokaler på Södra Sjötullsgatan 1

2005-10-08 Öppet hus i Arkenbiblioteket i Örnsköldsvik

sam arr med Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs

2005-10-22 Besök på Svenstaviks bibliotek

visning av släktforskarprogram, sökning på Internet och hur man använde mikrofiche och CD-romskivor.

2005-10-23 Anbytardag i Örnsköldsvik

 i föreningslokalen Ångermanlandsgatan 28 A, Örnsköldsvik.

visning hur man använder mantalslängder i släktforskning.

sam.arr med Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs

2005-10-27Programkväll

med Lennart Lindqvist och Lena Lundin.

Kunskapsloftet, Svartviks herrgård:

Släktforskning – med och utan Internet. Huvudinriktning Njurunda.

Arrangörer: Midälva GF och Föreningen DIS-MITT.

2005-10-29Lördagsöppet på HLA

2005-11-09DIS-MITT (JLS Lokal)

Programmet under planering men så klart blir det mycket DISGEN-snack.

Exempelvis hur man hanterar orter, källor m m i programmet.

2005-11-12Lördagsöppet på HLA 12/11
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Släktjakten är här och kan bli din!
 Den som prenumererar på Släkthistoriskt Forum har fått en
spännande bok i brevlådan. 80 sidor med släktforskningsreportage
som varit publicerade i Helsingborgs Dagblad och skrivna av
Roland Classon. Det är ett 50-tal artiklar om forskning som
klargjort många märkliga människoöden eller ger tips om var man
hittar nya källor. Hur Beach Boys svenska rötter upptäcktes, hur
förlovningsringen från Titanic upptäcktes eller hur Dag
Hammarskjölds släkt såg ut, för att ta några exempel. Härlig läsning
för den som sysslar med släktforskning.

Denna bonus till trogna prenumeranter kan bli också din! Är du inte prenumerant på
Släkthistoriskt Forum - Teckna dig för en prenumeration före den 1 februari  så får du också
Släktjakten!
Släktjakten finns förstås att köpa separat i Rötterbokhandeln. En utmärkt julklapp till den som
kan tänkas vara intresserad av vår gemensamma historia. Medlemspris 95 kr och för övriga 120
kr.

Ni som fått Släktjakten och saknar tidningen - lugn, den kommer. Årets sista nummer av
Släkthistoriskt Forum är just nu i produktion och beräknas komma i mitten av december. (29 nov
2005)

http://www.genealogi.se/

2005-11-12Öppet hus i Arkenbiblioteket i Örnsköldsvik 12/11

sam arr med Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs

2005-11-12Arkivens dag 12/11 HLA, Härnösand

 Dis-Mitt fanns på plats för visning av Genline bland annat.

2005-11-19 Släktforskardag på biblioteket i Strömsund

1. Elisabet Rydell Jansson inledde med ett föredrag om ”Sjougdendramat” som ägde rum i Strömsunds
kommun.

2. Georg Hansson från JLS redovisade sin forskning över Ströms församling och gör en kort presentation
av pro-grammet HOLGER.

3. Arne Ahlström från DIS-MITT berättade om föreningen DIS/DIS-MITT och visade en  demoversion
av DISGEN

5. Demonstration av sökning i databaser på internet ex ARKION och GENLINE.

2005-12-03 Julmarknad på norra berget, Sundsvall 3-4/12

Traditionell julmarknad med många historiska inslag. MGF och DM fanns på plats och visade
släktforskning.
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DIS-MITTs
funktionärer
2005

DIS-MITT-ombud:

Dellenbygdens SFF: Gösta Olsson, Sjömyra 2887, 820 60 DELSBO, tel 0653-120 51, e-post:
          parmasen”at”swipnet.se

Hembygds- och SF Nolaskogs: Lennart Näslund, Nordanås 134, 891 92 Ö-VIK, tel 0660-37 21 09,
e-post: lintagan”at”home.se
Jämtlands läns SFF: Georg Hansson, Lillfjällvägen 4, 831 71 ÖSTERSUND, tel 063-852 12,
e-post: g.hansa”at”mbox300.swipnet.se
Midälva GF: Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel 060-55 83 39, e-post:

        ann.lin”at”telia.com
Nordanstigs Bygd och Släktband: Lage Bergvik, Vändbrov. 8, 820 78 HASSELA, tel 0652-400 00,

        lage.b.bergvik”at”nordanstig.mail.telia.com
Sollefteå SFS: Jörgen Desén, Forsed 138, 873 91 BOLLSTABRUK, tel 0612-243 30,
e-post: jorgen”at”desen.nu
Västra Häsinglands FF: Gertrud Söderin, Box 58, 827 22 LJUSDAL, tel 0651-155 87,
e-post: soderin”at”zeta.telenordia.se
Ådalens SFF: Curt Sundqvist, Box 88, 870 32 ULLÅNGER,  tel 0613-130 00, e-post:

         curt”at”hkship.se
Föreningsadresser:
Föreningen DIS-MITT, Skolg 3A, 825 31 IGGESUND
Postgiro 620 19 15-3, Org.nr 889201-9814
DIS-MITT’s hemsida, c/o Joacim Söderström, Björneborgsg 66, 854 62  SUNDSVALL, tel: 060-

       155030, e-post webmaster”at”dis-mitt.se
Hemsida: www.dis-mitt.se
Föreningen DIS, Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING, Tel 013-14 90 43, Telefax 013-14 90 91,

        Postgiro: 140 33-5, e-post: dis”at”dis.se Hemsida: www.dis.se

Staffan Bodén Ordförande tel 0650-561417 ordforande”at”dis-mitt.se

Karl-Ingvar Ångström V.ordförande tel 0611-20341 v.ordforande”at”dis-mitt.se

Reine Björkman Sekreterare tel 0660-18941 sekreterare”at”dis-mitt.se
Redaktionsgrupp

Jan Lilliesköld Kassör tel 060-536359 kassor”at”dis-mitt.se
Medlemsregistator

Anna Söderström Ledamot, tel 060-155030 ledamot1”at”dis-mitt.se
Redaktör

Harriet Frändén Ledamot. tel 0652-51028 ledamot2”at”dis-mitt.se

Arne Ahlström Ledamot tel 063-109719 ledamot3”at”dis-mitt.se

Lars Åström  Suppleant tel 060-501141 suppleant1”at”dis-mitt.se

Maria Bellskog Suppleant tel 060-93015 suppleant2”at”dis-mitt.se

Bo Näsström Suppleant tel 026-101012 suppleant3”at”dis-mitt.se

Robert HammarstedtHedersled, tel 060-302 28 robert.hammarstedt”at”telia.com
Teknikansvarig

Joacim SöderströmWebbmaster, tel 060-155030 webmaster”at”dis-mitt.se
Redaktionsgrupp

Tomas Sahlin DISBYT-omb. tel 060-15 84 11 disbyt”at”dis-mitt.se
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Nr 1 2006
Redaktör: Anna Söderström Björneborgsg  66, 85462  Sundsvall tel: 060-155030

Föreläsning av
Anders Hansson vid
årsmötet.
Efter genomfört årsmöte hade de församlade glädjen att få lyssna
till ett spännande föredrag om Armfeldts karoliner, föreläsare var
arkeologen Anders Hansson från Jämtlands läns museum i Öster-
sund.
Hansson skildrade karolinernas marsch med alla umbäranden från
Duved i västra Jämtland via Trondheim tillbaka till den lilla
fjällbyn Handöl. Hansson som gav ut en bok i ämnet 2003 berätta-
de att han under cirka 10 års tid samlat faktamateriel innan han
kände sig mogen att ge ut boken. Genom sitt arbete och stora
privata engagemang omkring karolinerna kunde han i sin redovis-
ning visa på många orginalhandlingar bl. a.i form av kartor men även sentida foton från platser där spår av solda-
terna ännu finns kvar.
En intressant detalj var de dykningar som genomfördes sommaren 2004 i den norska Essandsjön belägen strax
intill svenska gränsen och där det enligt uppgift dog cirka 3000 man i samband med återtåget. Dykningarna gav
inget konkret resultat i jakten på några lämningar, men så mycket intressant att det föranleder Hansson att åter-
komma för nya forskningar.
Föreläsningen möttes av stora applåder och en del frågor omkring karolinerna. Flera deltagare tog chansen att även
inhandla Hanssons bok.
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Faddrar inom vårt område
PC/Disgen-faddrar
Claes Embäck, tel 026-192500, e-post: claes.emback”at”swipnet.se
Arne Ahlström, tel 063-109719, e-post: arne.ahlstrom”at”comhem.se
Gösta Olsson, tel 0653-120 51, e-post: parmasen”at”swipnet.se
Tony Rödin, tel 070-3506304, e-post: tony.rodin”at”home.se
Staffan Bodén tel 0650-561417 e-post: sboden”at”post.utfors.se
Joacim Söderström, tel 060-155030, e-post: joacim.h.soderstrom”at”telia.com
Arne Bixo, tel 0691-305 02, e-post: arne.bixo.dis”at”telia.com
Peter Johansson, tel 0660-375567, e-post: peter.johansson”at”city.ornskoldsvik.com
Lennart Näslund, tel 0660-372109, e-post: lintagan”at”home.se
Sven Schylberg, tel 063-20701 e-post: slb312r”at”tninet.se
Mac/Reunion-faddrar
Gunilla Hermander, tel 0650-94188, e-post: macnilla”at”telia.com
Micael Korndahl, tel 0647-664777, e-post: micael”at”gensoft.se
Kerstin Farm, tel 060-679111, e-post: kerstin.farm”at”telia.com
PC/Holger-faddrar
Tony Jonsson, tel 0612-6716314, e-post: transduco”at”yahoo.se
Wido Lith, tel 063-128961, e-post: widolith”at”hotmail.com
Min Släkt fadder
Björn Nilsson, tel 063-128378 e-post: bjonil”at”telia.com

Ordförarord
Årsmötet är genomfört.
Den gamla styrelsen har
fått förtroende
ytterligare ett år. Två
ersättare – Maria
Bellskog och Bo
Näsström – avgår på
egen begäran. I stället
tillkommer en ny

ersättare - Georg Lundqvist - och ännu en ska
rekryteras av styrelsen. Styrelsen tackar Maria
och Bo för deras medverkan.
DIS-MITT har fr o m mars i år tillgång till en
föreningslokal i Folkets Hus ”Kusten” i
Bredsand i samverkan med Midälva GF. Där
kommer vi att kunna ha bland annat möten,
utbildningar, utställningar och fadderträffar.
Information om invigning mm finns på annan
plats i tidningen.
Genline-DIS fortsätter under våren sin turné
med start i Gävletrakten och fortsätter utefter
kusten för att sedan ta vägen över till
Jokkmokk och därefter köra i inlandet ner mot
Dalarna. På de ställen där Genline-bilen har

stopp – mestadels vid bibliotek - ska vi
medverka så mycket vi kan med info om
släktforskning och DIS inklusive DIS-MITT.
Släktforskarföreningarna vid resvägen
kommer att informeras för samverkan.
Släktforskarförbundet har 20-årsjubileum i år
och Släktforskardagarna arrangeras i år i
Stockholm den 12-14 augusti och samtidigt
pågår Kulturfestivalen hela veckan därefter.
Under året fortsätter vi att söka ett fördjupat
samarbete med regionens
släktforskarföreningar och angränsande
regionföreningar DIS-NORD och DIS-AROS.
Medlemsmöten utöver årsmötet kommer att
ske vid flera men mindre sammankomster med
förutbestämt tema.
Vid årets årsmöte i DIS kommer nomineringen
av vår vice ordförande Karl-Ingvar Ångström
att behandlas. Det är på tiden att Norrland får
en representant i styrelsen.
En motion om instruktion för DIS
valberedning har även inlämnats och fått
positivt yttrande från DIS styrelse.
För få har skickat in utdrag till DISBYT. Gör
det.
Med vårvinterhälsning
Staffan Bodén
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Sture Lindblad från Gottne utanför Örnsköldsvik har tillsammans med sin vän Torsten
Berglund i Sörberge skrivit en en bok som heter ”DE LÄMNADE BYN - En bok om
emigranter från Gottnebygden”. Sture hade en farbroder som utvandrade till Amerika
1929. Denne skrev några brev hem till sin broder i Gottne. Detta blev upprinnelsen till
Stures intresse för dessa emigranter. Först efter det att han fått berätta om emigrationen
från Gottne i ett antal närradioprogram, så bestämde han sig att för skriva en bok om
amerikafararna från sin hembygd.

Underlaget till boken är alla de amerikabrev som skickades hem till släktingar och
vänner hemma i Gottne. Mycket arbete lades ner på att åka runt och prata med folk och
försöka få tillgång till de gamla breven. Även telefon användes naturligtvis flitigt i
undersökningarna. Det blev så småningom till ett rikligt underlag med brev, bilder och
berättelser som skulle utgöra basen till boken. Torsten har sedan utgått från de uppgifter
om olika människor som nämnts, och utfört släktforskning runt dessa människor.

Författarna fick till slut bestämma sig för att avbryta insamlandet av information, för att
komma igång med själva skrivandet. Torsten har använt sig av Word för att skriva in all
text och sedan lagt in alla bilder som de ville ha med. Han uppger att det varit mycket
arbete att få till utseendet av sidorna - som till exempel att bilder hamnat rätt och fått rätt
storlek. De fick sovra rätt mycket i informationen för att det inte skulle bli alldeles för
mycket i boken.

Mot slutet av arbetet med redigerandet av boken, visade det sig att tryckeriet krävde att
boken var skriven i Adobe. Då tillstötte ytterligare arbete innan det blev bra design även
i detta verktyg.

Författarna har inte bara lagt ner mycket arbete med boken, för de har även haft roligt
under tiden. Det blev över två års ganska intensivt arbete med att göra den. Det finns
även en hel del sponsorer som hjälpt till så att boken till slut också blivit tryckt.

Boken är översiktligt sett, uppdelad i två avdelningar. I den inledande delen finns ett
antal mindre kapitel som tar upp ett antal  generella aspekter runt emigration på ett
ganska bra och intresseväckande sätt. Men huvudparten av boken består av olika
livsöden, det vill säga där tas det upp familj efter familj där det funnits de som emigrerat
till USA ooch Kanada. För varje fall så finns noterat hur deras familjer såg ut när de
emigrerade, följt av berättelser runt dessa personer och även deras kvarvarande
familjemedlemmar. Till detta finns utdrag från brev hem, samt ett rikt antal av fotografier.

Själv har jag haft ett stort nöje av att läsa boken, trots att jag inte har några egna
knytningar till vare sig dessa personer eller bygden ifråga.

Jan Lilliesköld

Mycket arbete bakom bok om emigranter
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Budgetförslag för 2006
Intäkter

Budget -05 Utfall -05 % Förslag -06

Medlemsavgifter 57,000 55,560 97% 71,250

Medlemsbidrag från DIS (25-kronan) 23,750 23,250 98% 23,750

Extra anslag från DIS 0 10,700 0

Räntor 0 0 0

Div. intäkter 250 1,247 499% 250

Summa: 81,000 90,757 112% 95,250

Kostnader

Administration (Porto, kontorsmaterial) 3,000 507 17% 2,000

Medlemsinfo (tryck+porto) 12,000 27,384 228% 10,000

Möten (lokalhyror, förtäring, resor) 40,000 23,453 59% 30,000

Lokalbidrag 7,080 12,000

Inköp av teknisk utrustning m.m. 30,000 24,546 82% 25,000

WEB 2,000 1,974 99% 2,000

Div. kostnader 15,000 11,509 77% 10,000

Årets resultat -21,000 -5,696 4,250

Summa: 81,000 90,757 112% 95,250
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Styrelseledamöter Staffan Bodén Iggesund Ordförande

Karl-Ingvar Ångström Härnösand Vice ordförande

Reine Björkman Örnsköldsvik Sekreterare, info-ansvarig

Jan Lilliesköld Sundsbruk Kassör, medlemsregistrator
Anna Söderström Sundsvall Redaktör

Arne Ahlström Brunflo Ledamot

Harriet Frändén Hassela Ledamot

Styrelsesuppleanter Maria Bellskog Liden

Lars Åström Sundsvall

Bo Näsström Gävle

Hedersledamöter Robert Hammarstedt Njurunda

Göran Karis Sundsvall

Bernth Lindfors Njurunda

Annika Lindqvist Alnö

Lennart Lindqvist Alnö

DISBYT-ombud Tomas Sahlin Sundsvall

Fadderansvarig Staffan Bodén Iggesund

Teknikansvarig Robert Hammarstedt Njurunda

Utbildningsansvarig Staffan Bodén Iggesund

Redaktionsgrupp Anna Söderström Sundsvall

Joacim Söderström Sundsvall

Reine Björkman Örnsköldsvik
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Webbmaster Joacim Söderström Sundsvall

Revisorer Göran Karis Sundsvall

Kurt Pettersson Sundsvall

Revisorsuppleant Helén Mattsson Njurunda

Valberedning Annika Lindqvist Alnön Sammankallande

Jan-Ove Jansson Gävle

Georg Lundqvist Bjästa

DIS-MITT-ombud Gösta Olsson Dellenbygdens SFF

Lennart Näslund Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs

Georg Hansson Jämtlands läns SFF

Annika Lindqvist Midälva GF

Lage Bergvik Nordanstigs Bygd o Släktband

Jörgen Desén Sollefteå SFS

Gertrud Söderin Västra Hälsinglands FF

Curt Sundqvist Ådalens SFF

DIS-faddrar i  DIS-MITT = X, Y och Z län Disgen

Arne Ahlström 83133 Östersund

Staffan Bodén 82532 Iggesund

Arne Bixo 82412 Fränsta

Claes Embäck 80425 Gävle

Harriet Frändén 82070 Bergsjö

Peter Johansson 89133 Örnsköldsvik

Lennart Näslund 89192 Örnsköldsvik

GöstaOlsson 82060 Delsbo

Tony Rödin 82135 Bollnäs

Sven Schylberg 83498 Brunflo

Joacim Söderström 85462 Sundsvall
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Holger

Tony Jonsson 87010 Älandsbro

Wido Lith 83244 Frösön

Min Släkt

BjörnNilsson 83161 Östersund

Reunion

Kerstin Farm 85644 Sundsvall

Gunilla Hermander 82442 Hudiksvall

Micael Korndahl 83013 Åre

Styrelsemöten Styrelsens har under året haft 6 st protokollförda sammanträden där beslut fattats samt
har vid 2 lördagar haft heldags arbetsmöten. Mötena har skett i Sundsvall samt en
gång vardera i Härnösand resp. i Mellanfjärden.

Föreningsmöten Föreningen har under året haft ett stort antal föreningsmöten  i samarbete med lokala
släktforskarföreningar, vilket redovisas under aktiviteter.

Medlemsantal Medlemsantalet har under året ökat med netto 11 personer till 941 st. Ökningen har
varit väsentligt svagare under 2005 än under de närmast förflutna åren. En anledning
kan möjligen vara att en ny regionförening DIS-NORD bildats under året. DIS-NORD
omfattar Västerbottens län och Norrbottens län. Några medlemmar som bor i dessa län
tillhör numera den nya föreningen.

Medlemsavgiften har varit 60 kr under år 2005. Beslut har tagits att årsavgiften skall höjas till 75 kr
fr o m 2006. Samtidigt har moderföreningen DIS höjt sin årsavgift till 120 kr.

Hänt under verksamhetsåret:

Medlemsverksamheten har under år 2005 fått särskild uppmärksamhet. Medlemsmöten har anordnats i
samarbete med respektive lokala släktforskarförening på flera orter än någonsin. Planerna för år
2006 innefattar en fortsättning med medlemsmöten på flera orter i regionen, utbildning där den är
efterfrågad och fortsatt aktivering av fadderverksamheten för att täcka in programmen Disgen,
Holger, Min släkt och Reunion.
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Föreningens tidning DIS-MITTNytt distribueras i pdf-format och hämtas från föreningens hemsida.
Tidningen utkommer med 4 nr/år. Medlemmar som lämnat sin mailadress får en mail-avisering när
nytt nummer av tidningen finns att hämta.

Under året har styrelsen haft försöksverksamhet med både ljud- och videokonferenser i mindre grupper.
Ett första styrelsemöte med en ledamot deltagande från annan ort har också skett. Tekniken börjar
nu vara så god att vi till att börja med räknar med att vissa långväga resor inte längre ska behöva
göras – åtminstone inte under menföresperioder.

DIS-MITTs hemsida är med sin nye webbmaster under ständig utveckling. Ett exempel är bl. a det
inhämtande av fullmakter som skett inför årsmötet ang. en beslutspunkt på dagordningen.

Aktiviteter där DIS-MITT varit engagerat under året:

Januari Disgenkurs i Östersund i Primeros lokaler. Utbildning med utgång från eget
forskningsmaterial. Ledare Berndt Lindfors.

22-23/1 Styrelsemöte DIS i Linköping. Ordf deltar

29/1 Lördagsöppet på HLA. DIS-MITT och MGF medverkar.

29-30/1 Grundkurs i Disgen (Gk1) i Söderhamn. Ledare Staffan Bodén.

7/2 Styrelsemöte, Skeppargatan i Sundsvall.

19/2 Disgenkurs (Gk2) i Iggesund. Ledare Staffan Bodén.

Februari Grundkurs i Disgen(Gk1) i Bergsjö. Ledare Harriet Frändén.

26/2 Årsmöte i Härnösand på HLA.

5/3 Kurs i bildbehandling ½ dag i Iggesund.

9/3 DISGEN-kväll i Östersund i samarbete med Jämtlands läns släktforskare i klubblokalen på Samuel
Permansgatan 37.

17/3 Genlineträff i Sundsvall i Samarbete med MGF i Mittuniversitetets lokaler i Åkroken, hus L.

19/3 Lördagsöppet på HLA. DIS-MITT och MGF medverkar.

19-20/3 Årsmöte DIS i Linköping. Ordf och vice ordf medverkar.

30/3 Informationskväll i samarbete med MGF och biblioteket i Timrå i biblioteket. Karl-Ingvar visar
Genline, Joacim Söderström demonsterar Disgen och Rolf Lust startar upp
släktforskarkurs(er).

5/4 Styrelsemöte, Skeppargatan i Sundsvall

16/4 Lördagsöppet på HLA. Frågestund med fadder, bildhantering i DISGEN och skanning av bilder.

21/4 Genline-träff i Ånge, Biblioteket. Samarrangemang med MGF.
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23/4 Arbetsdag för styrelsen i Sundsvall.

24/5 Styrelsemöte, Mellanfjärden.

12/6 Demonstration av DISGEN i Museet, Bollnäs i samarbete med Bollnäs släktforskarförening.

18/8 Kulturskymning i Hudiksvall. Släktforskning med dator. Samarbete med Hudiksvalls
släktforskarförening.

21/8 Klampenborgsdagen. Lennart Lindqvist visar Klampenorgs-basen. Samarbete med
Klampenborgsföreningen och MGF.

23/8 Styrelsemöte, Skeppargatan i Sundsvall.

27-28/8 Släktforskardagarna i Göteborg. Ordf och vice ordf delegater vid årsmötet. DIS-MITTs
skärmvägg fungerar som vår monter. Ordf deltar även som fadder i DIS monter.

27/8 Svartviksdagarna. Släktforskning med mikrokort från Svartvik, Njurunda och Galtström. Demo av
CD-skivor. Samarbete med MGF.

30/8 Örnsköldsvik: Tisdagsöppet på Ångermanlandsgatan 28 mellan kl 1000 och kl 2000 med bl a
kurser i Disgen.

September Disgenkurs i Gävle (Gk1). Kursledare Claes Embäck.

Disgenkurs i Gävle (Gk2). Kursledare Claes Embäck.

Disgenkurs i Örnsköldsvik (Gk1). Kursledare Lennart Näslund.

11/9 Arbetsdag för styrelsen i Sundsvall.

24/9 Lördagsöppet på HLA.

8/10 Släktforskarträff i Gävle i samarbete med GGF. Info om DIS och DIS-MITT, Att göra släktbok,
Skanning, Källor och citat samt underlagskartor.

8/10 Öppet hus i Arkenbiblioteket Örnsköldsvik. Samarbete med Hembygds- och Släktforskare
Nolaskogs.

22/10 Svenstaviks bibliotek. Visning av släktforskarprogram, sökning på Internet och användning av
mikro-fiche.

23/10 Anbytardag i Örnsköldsvik i föreningslokalen mellan kl 1200 och kl 1500. Samarrangemang med
Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs.

25/10 Demo  hos Västra Hälsinglands Skläktforskarförening, Ljusdal: Att göra släktbok. Medverkande
Staffan Bodén.

27/10 Programkväll kl 1900 på Kunskapslofter, Svartviks herrgård. Släktforskning med och utan
Internet. Samarbete med MGF.

27/10 Demo Hudiksvallsbygdens släktforskarförening. Att göra släktbok. Medverkande Staffan Bodén.

9/11 Demo Disgen i Östersund: orter, källor, kartor. Samarbete med JLS i föreningslokalen.

12/11 Lördagsöppet på HLA. Arkivens dag.
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12/11 Öppet hus i Arkenbiblioteket Örnsköldsvik. Samarbete med Hembygds- och Släktforskare
Nolaskogs.

12/11 Arkivens dag Bollnäs. Demo Disgen: Staffan Bodén.

19/11 Släktforskardag i Strömsunds bibliotek. Samarbete med JLS. Arne Ahlström info om DIS och DIS-
MITT samt visar Disgen. JLS ett föredrag om Sjougdendramat  samt Anders
Hansson info om Holger-programmet.

22/11 Styrelsemöte, Skeppargatan i Sundsvall.

3-4/12 Julmarknad på Norra berget, Sundsvall. Demo av Genline, Arkion och Disgen. Samarbete
med MGF.

10/12 Lördagsöppet på HLA.

27/12 Öppet hus i Örnsköldsvik. Föreningslokalen Ångermanlands-gatan 28

Överraskningar vid årsmötet.
Deltagare vid årsmötet möttes direkt av överraskningar. Först att mötet startade med en smörgås och kaffe eller té.
Tidtabellen för mötet hade nämligen justerats. Så fortsatte det med att var och en fick en gratislott och möjlighet
att köpa flera lotter á 5 kronor/st. Lottförsäljare var Sissi. Man fick också en present i form av en isskrapa.

Efter årsmötet, en kaffepaus och två lysande föredrag var lotterna slutsålda och fyra priser  fördelades. Opartisk
lottdragare var Sissi och vinnarna blev:

Robert Hammarstedt en bok
Ann - Christin  Seinen bok
Jan Lilliesköld en chokladask
Lennart Lindkvist en chokladask
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På önskemål publicerar vi nu en omtalad soppa.

”Släktforskarsoppa” - fisksoppa
1 purjolök, skuren i skivor

2 msk margarin

1 tsk curry

3 msk vetemjöl

1 lit vatten

1 pkt torsk (400 gr)

1 pkt ärter o morötter (eller sommargrönsaker)

2 dl grädde (mellangrädde går bra)

Dill

Salt

(Ev ½ fiskbuljongtärning)

Fräs purjolöken i margarin och curry.

Strö på vetemjöl och rör om.

Slå på vatten och koka upp.

Skär fisken i kuber. Tillsätt den och ev fiskbuljong.

Tillsätt grönsakerna.

Salta.

Låt koka i 15 minuter.

Tillsätt grädde och dill.

Medlemskap 2006
Medlemskap i föreningen DIS-MITT kräver
med-lemskap i Föreningen DIS.
Medlemsavgiften för DIS är 120 kr och för
DIS-MITT 75 kr.
OBS att bägge avgifterna inbetalas på
Föreningen DIS’ postgiro 14033-5. Ange
namn, adress, post-adress, tel.nr och ev e-post-
adress samt vilken/vilka föreningar som
avgiften avser.
Anmälan kan även ske på Föreningen
hemsida: http://www.dis.se

Varför finns inga @ i adresserna i
tidnigen?

Jo det är så enkelt, att för att slippa pro-
gram som ”dammsuger” internet på mailadres-
ser för att använda dem till att sända ut spam,
så har vi valt att göra på detta vis för att mini-
mera problemet med oönskade mail

Redaktören
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DIS-MITTs
funktionärer
2006

DIS-MITT-ombud:

Dellenbygdens SFF: Gösta Olsson, Sjömyra 2887, 820 60 DELSBO, tel 0653-120 51, e-post:
          parmasen”at”swipnet.se

Hembygds- och SF Nolaskogs: Lennart Näslund, Nordanås 134, 891 92 Ö-VIK, tel 0660-37 21 09,
e-post: lintagan”at”home.se
Jämtlands läns SFF: Georg Hansson, Lillfjällvägen 4, 831 71 ÖSTERSUND, tel 063-852 12,
e-post: g.hansa”at”mbox300.swipnet.se
Midälva GF: Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel 060-55 83 39, e-post:

        ann.lin”at”telia.com
Nordanstigs Bygd och Släktband: Lage Bergvik, Vändbrov. 8, 820 78 HASSELA, tel 0652-400 00,

        lage.b.bergvik”at”nordanstig.mail.telia.com
Sollefteå SF: Jörgen Desén, Storg 120 d, 881 40 SOLLEFTEÅ, tel 0620-591 06,
e-post: jorgen”at”desen.nu
Västra Häsinglands FF: Gertrud Söderin, Box 58, 827 22 LJUSDAL, tel 0651-155 87,
e-post: soderin”at”zeta.telenordia.se
Ådalens SFF: Curt Sundqvist, Box 88, 870 32 ULLÅNGER,  tel 0613-130 00, e-post:

         curt”at”hkship.se
Föreningsadresser:
Föreningen DIS-MITT, Skolg 3A, 825 31 IGGESUND
Postgiro 620 19 15-3, Org.nr 889201-9814
DIS-MITT’s hemsida, c/o Joacim Söderström, Björneborgsg 66, 854 62  SUNDSVALL, tel: 060-

       155030, e-post webmaster”at”dis-mitt.se
Hemsida: www.dis-mitt.se
Föreningen DIS, Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING, Tel 013-14 90 43, Telefax 013-14 90 91,

        Postgiro: 140 33-5, e-post: dis”at”dis.se Hemsida: www.dis.se

Staffan Bodén Ordförande tel 0650-561417 ordforande”at”dis-mitt.se

Karl-Ingvar Ångström V.ordförande tel 0611-20341 v.ordforande”at”dis-mitt.se

Reine Björkman Sekreterare tel 0660-18941 sekreterare”at”dis-mitt.se
Redaktionsgrupp

Jan Lilliesköld Kassör tel 060-536359 kassor”at”dis-mitt.se
Medlemsregistator

Anna Söderström Ledamot, tel 060-155030 ledamot1”at”dis-mitt.se
Redaktör

Harriet Frändén Ledamot. tel 0652-51028 ledamot2”at”dis-mitt.se

Arne Ahlström Ledamot tel 063-109719 ledamot3”at”dis-mitt.se

Lars Åström  Suppleant tel 060-501141 suppleant1”at”dis-mitt.se

Georg Lundqvist Suppleant tel 0660-220882 suppleant2”at”dis-mitt.se

Vakant Suppleant tel suppleant3”at”dis-mitt.se

Robert HammarstedtHedersled, tel 060-302 28 robert.hammarstedt”at”telia.com
Teknikansvarig

Joacim SöderströmWebbmaster, tel 060-155030 webmaster”at”dis-mitt.se
Redaktionsgrupp

Tomas Sahlin DISBYT-omb. tel 060-15 84 11 disbyt”at”dis-mitt.se
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Västra Hälsinglands Släktforskare.
Föreningen höll sitt årsmöte den 2 februari 2006.

Medlemmar i avgående lika med tillträdande styrelsen har här ställt upp sig i föreningslokalen på
Verkstadsskolevägen i Ljusdal. Personerna är från vänster Albert Färlin, Monika Vestlin, Carina Anth, Hjördis
Norell, Gertrud Söderin och Stig Forslund.
Jag hade äran att vara inbjuden att först sitta ordförande vid årsmötet och sedan berätta om DIS och DIS-MITT
samt att kort demonstrera något av vad DISGEN-programmet innehåller.
Årsmötet var väl förberett och avklarades snabbt i god stämning.
Efter den formella delen av mötet och en kopp kaffe informerade jag om DIS och DIS-MITT samt demonstrerade
delar av DISGEN-programmet. Särskilt intresserade vi oss för DISGEN-orter, redigering av dem samt berörde
deras koppling till kartfunktionen.
Det var första gången som vår senast inköpta datorprojektor kom till användning. Trots sitt lilla format och sin
ringa vikt (1 kg) var bilderna mycket ljusstarka och tydliga. Den har även en mycket låg ljudnivå.
Staffan Bodén

Mailavisering om att ny tidning kommer!

Du har väll inte missat att anmäla din e-postadress på vår hemsida http://www.dis-mitt.se så att
du får ett meddelande varje gång ny tidning finns att ladda ner från hemsidan. Om du anmält din
adress men inte får något meddelande, kontrollera att du uppgett rätt adress. Jan Lilliesköld
hälsar att han vid varje utskick får några meddelanden i retur p g a adresserna inte längre är
giltig. Ange ditt namn, din e-postadress och ditt medlemsnummer i DIS för lättare hantering. Din
e-postadress kommer endast att användas till detta syfte så länge du inte önskat mer information
via e-post.
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Ända sedan släktforskarna i Sundsvalls-
området organiserade sig har vi samarbetat
med kommunen. Vi blev tidigt lovade att vi
skulle få nyttja lokalen också på icke
kontorstid, t ex för utbildning. Eftersom
kommunen bygger ut kunskapsförmedlingen
hoppades vi länge att vi skulle komma
överens om en bra lösning tillsammans med
kommunen. Det har vi tyvärr inte kunnat.
Dessutom har kommunen krävt att vi skulle
plocka undan en stor del av vår litteratur!

Vi har nu bestämt oss för en ny lokal och
denna ligger i Folkets hus i Stockvik, kallat
Kusten. FH Kusten invigdes 1956 och är en
centrumanläggning med många funktioner:
dansrotunda, konditori, restaurang, bio/
teatersalong, motionshall osv. Kusten ligger
vid E4an mellan Sundsvall och Njurunda,
strax söder om avfarten till övre Bredsand.
Det finns bra bussförbindelser. Under 2004-
2005 har genomförts ett EU/ISKA projekt för
iordningställande av biograf och konditori.
Byggnaden är byggnadsminnesförklarad i
januari 2004 (ej källarvåningen).

Släktforskarlokalen ligger i källarvåningen.
Den har inga fönster, bra med toaletter och
har ett pentry. Större möten kan hållas i
biograflokalen eller rotundan en trappa upp.
Det finns särskild ingång till
släktforskarlokalen.

Det är mycket som behöver ordnas. Vi undrar
om det finns villiga bland medlemmarna som
kan bidra med ett handtag. Vi söker i första
hand är en behörig elektriker, målare och ev
en rörmontör. Till sommaren ska vi gräva för
bredband så att det blir bra I-anslutning. Då
behöver vi en traktorgrävare. Nya lokaler
kräver också en del lösören.

Vi tror att lokalen ska innebära ett stort lyft för
forskningen i Sundsvalls-området. Äntligen
kan vi kanske få fart på
studiecirkelverksamheten! Så många som
möjligt bör komma till invigningen den 25
mars. Då kan vi diskutera hur vi ska ha det
med veckomöten, nycklar m m.

Nytt forskarcentrum i Sundsvall

Karl-Ingar Ångström
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Kommande evenemang:

2006-03-01 Etik och moral i släktforskningen,
Östersund 1/3

Kerstin Ellert från JLS föreläser.
Plats: JLS lokal på Samuel Permans Gata 37 i

Östersund.
JLS och Dis-mitt i sammarbete.
Gratis inträde och alla är välkomna medlem eller

ej.

2006-03-07Tisdagsöppet i Örnsköldsvik hela
våren 7/3

Med möjlighet att på Nolaskogs lokal ställa frågor
till Disgenfadder

2006-03-08Hjälpmedel till min dator, Östersund
8/3

Plats: JLS lokal på Samuel Permans Gata 37 i
Östersund.
JLS och Dis-mitt i sammarbete.

2006-03-14Tisdagsöppet i Örnsköldsvik hela
våren 14/3
Med möjlighet att på Nolaskogs lokal ställa frågor

till Disgenfadder

2006-03-15Öppet hus, Östersund 15/3

Tillgång till genline, svar´, CD mm
Plats: JLS lokal på Samuel Permans gata 37,

Östersund.
Sammarbete mellan JLS och Dis-mitt

2006-03-18Släktforskningens dag på IKEA 18/3

Riksomfattande aktivitet för att ge möjlighet att
prova på.

2006-03-21Tisdagsöppet i Örnsköldsvik hela våren
21/3

Med möjlighet att på Nolaskogs lokal ställa frågor
till Disgenfadder

2006-03-22Hantering av PUL, Östersund 22/3

Hantering av PUL och upphovsrätter i
släktforskningen med Kerstin Ellert och Bo
Swartholm.
Plats: JLS lokal på Samuel Permans Gata 37 i

Östersund.
JLS och Dis-mitt i sammarbete.

2006-03-25Invigning av lokalen på Kusten,
Stockvik, Sun 25/3

MGF har ny lokal som vi även disponerar i
sammarbete med dem.
Öppethus kl 10-15 MGF kommer dessutom

att hålla sitt årsmöte med början 13:30

2006-03-25Släktforskardag Järpens Bibliotek 25/3

Här ges möjlighet till föredrag om bland annat
datorprogram för släktforsknig, andras forskning.
Läs mer i Dis-mitt nytt 2006 nr 1 som finns att

hämta på denna sida.

2006-03-28Tisdagsöppet i Örnsköldsvik hela våren
28/3

Med möjlighet att på Nolaskogs lokal ställa frågor
till Disgenfadder

2006-03-29Dis-mitt kväll, Östersund 29/3

Kvällen program inte fastställt
Plats: JLS lokal på Samuel Permans Gata 37 i

Östersund.
JLS och Dis-mitt i sammarbete.
Gratis inträde och alla är välkomna medlem eller

ej.

2006-04-04Tisdagsöppet i Örnsköldsvik hela våren
4/4

Med möjlighet att på Nolaskogs lokal ställa frågor
till Disgenfadder

2006-04-11Tisdagsöppet i Örnsköldsvik hela våren
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För att inte missa något
evenemang under våren glöm

ej att titta in på
http://www.dis-mitt.se/

Besök hos Sollefteå Släktforskare.

Lördag den 11 februari hade
släktforskarföreningen i Sollefteå inbjudit till
möte kl 1200 i Tornrummet i Museet i
Sollefteå. Vädret var strålande och OS pågick
för fullt.

Ändå hade 26 personer mött upp för en stunds
samtal om släktforskning. Det var första
besöket för mig hos denna förening och
spännande att få berätta om DIS och DIS-
MITT för att sedan komma in på dagens tema
”Att hålla ordning på sina databaser”.
Snabba genomgångar av att Kontrollera
notiser, Kontrollera DISGEN-filer och
Statistik av Förnamn män, Förnamn kvinnor
och Statistik över Yrken ledde fram till
diskussion om man ska eller inte ska arbeta
med namnnormering. Meningarna var som
vanligt delade och vi var överens om att var
och en ska ta ställning till hur man vill göra.
Normering underlättar i varje fall sökning i
registren.
Demonstration av hur man ”gifter ihop”
samma personer mer än en gång klargjordes
därefter. Frågan belystes eftersom varje person
får förekomma endast en gång i databasen.
Och sedan visades hur man gör för att kunna
använda ”dubblettknappen” och på så sätt
undvika att få dubbletter. Just dubbletter i
registren är ett stort problem för många.
För att belysa hur svårt – och viktigt – det är
att rensa bort dubbletter arbetade vi med ett
fingerat exempel, där vi importerade två
gedcomfiler till en ny flock och sedan gjorde
söklista, konstaterade just dubbletter och sedan
tillsammans diskuterade hur man kan gå
tillväga för att så småningom Radera och/eller
Koppla loss och få en rättad databas.
Diskussionerna blev livliga och förslagen
många. Vi hann ändå med en riktigt snabb
fikapaus, men strax efter kl 1400 måste vi
avsluta men alla frågor var inte besvarade.
Flera deltagare försåg sig med
informationsmaterial och visitkort för en
senare kontakt.
Staffan Bodén

11/4

Med möjlighet att på Nolaskogs lokal ställa frågor
till Disgenfadder

2006-04-18Tisdagsöppet i Örnsköldsvik hela våren
18/4

Med möjlighet att på Nolaskogs lokal ställa frågor
till Disgenfadder

2006-04-25Tisdagsöppet i Örnsköldsvik hela våren
25/4

Med möjlighet att på Nolaskogs lokal ställa frågor
till Disgenfadder

2006-04-29Fadderträff 29/4 Kustenlokalen,
Sundsvall

Styrelsen planerar för en endags träff för faddrar.

2006-05-02Tisdagsöppet i Örnsköldsvik hela våren
2/5

Med möjlighet att på Nolaskogs lokal ställa frågor
till Disgenfadder

2006-05-09Tisdagsöppet i Örnsköldsvik hela våren
9/5

Med möjlighet att på Nolaskogs lokal ställa frågor
till Disgenfadder.

2006-08-12Släktforskardagarna 2006 i Stockholm
12-13/8

för mer information se www.stockholm2006.se
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Protokoll
fört vid Föreningen DIS-MITT’s årsmöte

lördagen den 18 februari 2006

i Mittuniversitetets lokaler i Västhagen, Sundsvall

1 Föreningens ordförande Staffan Bodén, Iggesund, hälsade de
närvarande hjärtligt välkomna, redogjorde kortfattat för
dagens program samt öppnade mötet.

2 Till ordförande för mötet valdes Staffan Bodén, Iggesund.

3 Till sekreterare för mötet valdes Lennart Lindqvist, Alnö.

4 Till justerare för mötet och tillika rösträknare, att jämte
ordföranden justera protokollet valdes Robert Hammarstedt,
Njurunda, och Göran Karis, Sundsvall.

5 Befanns att mötet var behörigen utlyst.

6 Mötet fastställde den föreslagna föredragningslistan.

7 Styrelsens verksamhetsberättelse. Den ekonomiska berättelsen
föredrogs av föreningens kassör Jan Lilliesköld, Sundsbruk,
varefter den lades till handlingarna.

8 Revisorernas berättelse föredrogs av Göran Karis, Sundsvall.

9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.

10 Till ordförande på ett år omvaldes Staffan Bodén, Iggesund.

11 Till styrelseledamöter på två år omvaldes Karl-Ingvar
Ångström, Härnösand, Reine Björkman, Örnsköldsvik och Anna
Söderström, Sundsvall.

12 Till styrelsesuppleanter på ett år omvaldes Lars Åström,
Sundsvall, samt nyvaldes Georg Lundqvist, Bjästa. Styrelsen
uppdrogs av mötet att utse den återstående tredje suppleanten.

13 Till revisorer på ett år omvaldes Göran Karis, Sundsvall, och
Kurt Pettersson, Sundsvall.

Protokollet är redigerat då information finns på
annan plats i  tidningen.
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14 Till revisorsuppleant på ett år omvaldes Helén Mattsson,
Njurunda.

15 Till ledamöter i valberedningen nyvaldes Lennart Lindqvist,
Alnö (sammankallande), samt nyvaldes Allan Olofsson, Timrå.
Styrelsen uppdrogs av mötet att utse den återstående tredje
ledamoten.

16 Inga motioner hade inkommit till årsmötet. Ett förslag från
styrelsen, som utsänts till medlemmarna, förelåg beträffande
ändring av § 29 i stadgarna:

Paragrafen som tidigare föreskrev att minst 10 % av
medlemmarna krävdes för antingen ändring av stadgarna eller
nedläggning av föreningen, föreslogs ändrad till följande
lydelse:

”§ 29. Ändring av dessa stadgar eller upplösande av föreningen
kan endast ske genom samstämmande beslut vid två på varandra
följande föreningsmöten med minst en månads mellanrum. Av
dessa skall minst ett vara årsmöte. Sådana beslut skall vid
bägge mötena stödjas av minst två tredjedelar av närvarande
medlemmar. Vid upplösande av föreningen skall mötena omfatta
minst 10 procent av medlemmarna.”

Mötet beslöt enligt förslaget med stöd av, förutom de
närvarande, fullmakter från mer än 10 % av medlemmarna.
Samstämmande beslut skall enligt stadgarna tas vid ytterligare
ett föreningsmöte, som nu dock ej behöver vara årsmöte.

17 Budgetförslaget för år 2006 föredrogs av kassören Jan
Lilliesköld, Sundsbruk, och budgeten fastställdes enligt
styrelsens förslag.

18 Årsavgiften för verksamhetsåret 2007 fastställdes enligt
styrelsens förslag till oförändrat 75 kr.

19 Övriga frågor:

a Karl-Ingvar Ångström informerade om den nya
släktforskarlokalen, som föreningen delar med Midälva
Genealogiska Förening.

b Karl-Ingvar Ångström informerade om Släktforskningens dag
lördagen den 18 mars. DIS-MITT och MGF kommer att finnas
utanför Akademibokhandeln i Ikano-huset, där man informerar om
föreningarna och om släktforskning. Till hjälp kommer Internet
med Genline och SVAR att finnas.

c Staffan Bodén informerade om att föreningen DIS-MITT nominerat
Karl-Ingvar Ångström för val till Föreningen DIS’ styrelse.

20 Mötesordföranden Staffan Bodén tackade de närvarande för visat
intresse och avslutade mötet.
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Berättarkvällar och seminarier på Norra Berget
mars - maj 2006
Samiska kulturdagar
Torsdag 16 mars kl 18.00
Seminarium Från Världen i Härden- Härden i Världen
Samiska kulturmiljöer i skogslandskap med Bernt-Ove Viklund arkeolog
Skogstyrelsen Örnsköldsvik
Berättarstund med samiska berättelser och förtäring.
Entré: 40 kr inkl fi ka. Plats: Gullgården och Samevistet
Lördag 18 mars kl 14.00
Föreläsning ”Från bruksslöjd till konsthantverk” med Birger Nordin i
Danslogen.
Arr: Norra Bergets Kulturhistoriska verksamhet, Västernorrlands sameförening
& Skogsstyrelsen.

Världsberättardagen
Måndag 20 mars kl 19.00
Berättarkväll med tema Månen i Danslogen Norra Berget. Entré: 40 kr inkl fi
ka.
Arr: Norra Bergets Kulturhistoriska verksamhet, Berättarnät Sundsvall,
Sundvalls Museum,i samarbete med ideella
föreningen Norra Berget

Kulturcafékväll
Onsdag 5 april kl 19.00
”Kaos kompetens, mening” Sociolog: Inga Lill Eriksson talar om sin nya bok
”Arbetsmiljökompetens”
Hur det stora världssammanhanget påverkar oss i vardagen. Musik:
Skvaderngymnasiet.

Berättarföreställning med Ida Junker
Torsdag 6 april kl 19.00
Den olåsta trädgården - En svit berättelser ur den nordiska gudinnesagan,
Danslogen Norra Berget
Arr: Norra Bergetsföreningen och Norra Bergets Kulturhistoriska verksamhet
i samarbete med Berättarnät Sundsvall och Sundvalls Museum,

Skogsfi nska kulturdagar
Torsdag 27 april kl 18.00
Seminarium i Danslogen med Maud Wedin. Stig Welinder och Ola George. Avslutas
med Berättarstund
i Bredsjöstugan. Entre: 40 kr inkl fi ka.
Arr: Norra Bergets Kulturhistoriska verksamhet & Skogsstyrelsen.

Kulturcafékväll
Onsdag 3 maj kl 19.00
Vilken kändis är du släkt med? Lär känna din Lokalhistoria genom
släktforskning.
Medverkande Karl Ingvar Ångström. Inslag av musik.

Historievandring II
Torsdag 18 maj kl 19.00
”Från Bondebygd till utmarksbruk” En visning av Torpsgården, Fäbodvallen och
Timmerkojan med
Johanna Ulfsdotter. Samling vid Vinfabriken. 30 kr/pers.
Arr: Norra Bergets Kulturhistoriska verksamhet
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Släktforskardagarna 2006 i Stockholm.

Information finns att läsa på http://
www.stockholm2006.se/

Preliminärt program, version 2 (2006-02-06)

kl 1100 – 1200  Karin Bark berättar om sin forskning
                        avseende ”Armfeldts vägvisare”

kl 1200 -  1300  Andra forskare redovisar forskning

kl 1300 -  1330  Fikarast

kl 1330 – 1345  Redovisning av bibliotekets resurser

kl 1345 -  1415  Redovisning släktforskningsprogram
                           Arne Ahlström plus ev HOLGER-
specialist

kl 1415 -  1500  Redovisning av källor, Jan Berglund
- Landsarkiv
- SVAR, även via Internet
- Genline
- CD-skivor, exempel
- Emigration
- Släktforskarförbundet
- DISBYT

                         Välkomna!                         Välkomna!                         Välkomna!                         Välkomna!                         Välkomna!

Släktforskardag i Järpen
Plats: Järpens bibliotek
Lördag 25 mars 2006-02-25
Tid: kl 1100 – ca 1500

Servering kommer att finnas

Nordanstigs kommuns kulturstipendium
2005 tilldelas Harriet Frändén

För viktiga insatser att dokumentera och
föra den lokala historien vidare till
kommande generationer.

Fördomsbibliotektet.

Under förra året anordnades vid ett flertal
tillfällen på olika platser ett fördomsbibliotek
där man kunde med sitt vanliga lånekort under
en kortare tid (15-20 min) låna tex en muslim,
polis, skånsk bonde, homosexuell eller
överviktig person. Kanske detta skulle vara av
intresse för någon att låna en släktforskare
under en stund för en utfrågning. För är det
inte så att det finns en del fördommar även
även om oss. Kanske därför så många inte vill
kalla sig släktforskare för att man anser att en
släktforskare ska vara på ett speciellt sätt.
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Nr 2 2006
Redaktör: Anna Söderström Björneborgsg  66, 85462  Sundsvall tel: 060-155030

Genlinebussen på tillfälligt stopp vid ”kusten”, Bredsand, Sundsvall
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Faddrar inom vårt område
PC/Disgen-faddrar
Claes Embäck, tel 026-192500, e-post: claes.emback”at”swipnet.se
Arne Ahlström, tel 063-109719, e-post: arne.ahlstrom”at”comhem.se
Tony Rödin, tel 070-3506304, e-post: tony.rodin”at”home.se
Staffan Bodén tel 0650-561417 e-post: sboden”at”post.utfors.se
Joacim Söderström, tel 060-155030, e-post: joacim.h.soderstrom”at”telia.com
Arne Bixo, tel 0691-305 02, e-post: arne.bixo.dis”at”telia.com
Peter Johansson, tel 0660-375567, e-post: peter.johansson”at”city.ornskoldsvik.com
Lennart Näslund, tel 0660-372109, e-post: lintagan”at”home.se
Sven Schylberg, tel 063-20701 e-post: slb312r”at”tninet.se
Mac/Reunion-faddrar
Gunilla Hermander, tel 0650-94188, e-post: macnilla”at”telia.com
Micael Korndahl, tel 0647-664777, e-post: micael”at”gensoft.se
Kerstin Farm, tel 060-679111, e-post: kerstin.farm”at”telia.com
PC/Holger-faddrar
Tony Jonsson, tel 0612-6716314, e-post: transduco”at”yahoo.se
Wido Lith, tel 063-128961, e-post: widolith”at”hotmail.com
Min Släkt fadder
Björn Nilsson, tel 063-128378 e-post: bjonil”at”telia.com

Ordförande har ordet:
Sedan sist har bl. a
släktforskning
demonstrerats en dag på
IKEAs varuhus i Birsta.
Stort intresse och många
frågade mycket.
Omslaget på senaste
numret av Släkthistoriskt
Forum pryddes av en
bild med aktiviteten.

Genline-bussen har passerat genom X och Y
län på norrgående. Den kommer även att
stanna till vid några platser i Z län vid
hemfärden söderöver. Intresserade har vid
bussen kunnat möta både en Genline-
funktionär och DIS-MITTmedlemmar som
informerat om datorn i släktforskningen. Det
blev många frågor och även många svar om
släktforskning. En besökare fick t ex.flera nya
släktingar av en funktionär, som var avlägset
släkt med frågaren och som hade sin databas
med sig.

Arbete med programmet Disgen fortgår
kontinuerligt. Under våren och hösten väntas
fortsatta detaljförbättringar. Version 8.2
kommer troligen inte att släppas förrän en god
bit in på år 2007. Från och med maj i år får
Dis-Mitt utökad rätt att sälja programmet till
både gamla och nya medlemmar.

DISPOS förbättras kontinuerligt och ger ett
allt bättre stöd för forskare att hitta ytterligare
källor och uppgifter. Det förutsätter mycket
ideellt arbete under uppbyggnaden och
kommer att bli en allt viktigare källa i
framtiden.

Planering för släktforskardagarna Stockholm i
augusti i år pågår som bäst. DIS-MITT
kommer förstås att delta med en monter.
Släktforskarföreningar i regionen kommer att
samverka i en gemensam monter.

Glad Sommar till Er alla

SSSSStttttafafafafaffffffan Bodénan Bodénan Bodénan Bodénan Bodén
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Frågan om våra för- och efternamn och dess ursprung är
ju verkligen av central betydelse för alla släktforskare.
I Fahlu släktforskarblad  (2005:1) fanns en intressant
artikel av Elisabet Hemström, vilken vi med glädje delger
utdrag ifrån.

I Nordisk familjebok (1:a och 2:a upplagan), kan man bl.
a. Läsa följande om det svenska namnskicket.

”Själva namnvalet försiggick i äldre tid icke – som ju
ofta numera – efter godtycke, nyck eller slump. Ej ens
inom den rätt begränsade sfär, som sedvänjo och smak
skapat af ord, hvilka lämpligen läto nyttja sig som
namnelement, var valet fritt. Äldst gällde som regel, att
barnets nämn skulle bildas med endera eller båda
sammansättningsleden hämtade ur faderns eller andra
anhörigas namn. Denna s.k. Variationsprincip som kan
spåras tillbaka ända till indoeuropeisk tid, framträder
mer eller mindre klart i grekers eller kelters namn och
framför allt i de germanska folkens.” Som exempel
nämns bl. a. Runinskriften på den blekingska
Istabystenen: ”Hadulf, son af Hjorulf, ristade runorna
efter Herulf”.)

”Småningom uppträder emellertid bland germaner och
nordbor den snart sagdt öfver all världen utbredda seden
att uppkalla barn med släktingars namn. Uppkallelsen
förminskade naturligt nog böjelsen och förmågan att
skapa nya namn.”

Anledningen till uppkallelseseden sägs vara att man
trodde att en avliden släktings egenskaper överfördes på
det barn som fick hans eller hennes namn.

Efter hand som kristendomen upptogs i de nordiska
länderna började bibliska personers namn och
helgonanamn så sakteliga smyga sig in i folkets eget
namnskick:
”Redan vid mitten af 1000-talet anträffas sålunda namnet
Johannes på svenska runstenar, något senare följa Petrus,
Nicolaus, Benedictus, Laurentius, Andreas m. Fl., andra
som t.ex. Jakob, Helena, Kristina, Margareta, Katarina
möta tidigt inom konungaätten. Redan omkr. 1300 har
ett flertal hunnit tränga djupt ned till folkets breda lager
och når särskildt bland allmogen en ständigt växande
popularitet, som redan före medeltidens utgång tör ha fört
dem i absolut majoritet. Vid sin fortskridande
naturalisering underkastas de ”kristna” namnen allehanda
omstöpningar efter inhemska ljudlagar: Nicolaus till
Niclis, Nils; Laurentius till Laurens, Lare(n)s, Lars;
Benedictus till Bendikt, Benkt; Katarina till Kadrin och
Karin; Kristina till Kristin, Kerstin, Stina; Brigitta (urspr.
Ett keltiskt namn, men inkommet genom det iriska
helgonet och spridt tack vare det svenska) till Brit(t)a o.s.v.

Eller också uppkommo mer eller mindre starka
förkortningar som Lisa, Greta, Stina m. fl.

Redan under 1200-talets senare hälft börjar den starka
inflyttning af tyska (hanseatiska) köpmän och
handtverkare i våra svenska städer, hvilken sedan fortgår
hela medeltiden igenom i en alltmer betydande
omfattning. Därmed följer ett stort antal tyska namn, bland
hvilka som de vanligaste kunna nämnas: Albrekt,
Bernhard, Ebbe, Engelbrekt, Henrik, Herman, Konrad,
Otto, Rikard m.fl. I motsats till helgonanamnen tränga
dock ej dessa namn i allmänhet ned till allmogen; deras
användning inskränker sig hufvudsakligen till städerna.

Dessa tre hufvudgrupper af namn, de inhemska, de
”kristna” och de tyska, kunna sägas utgöra
hufvudstommen af vårt namnförråd i nyare tid, äfven om
naturligtvis nya kulturströmningar tiderna igenom
medfört större eller smärre tillskott. Sålunda föranledde
den starka franska smakriktningen på 1700-talet dels
upptagandet af en mängd franska namn, särskildt
kvinnonamn, så t.ex. Charlotte, Henriette, Louise, dels
förändring efter franskt mönster af många tidigare
inlånande, som Marie, Sophie, Caroline o.s.v.

Under 1800-talet kan flerstädes spåras en viss förkärlek
för namn af engelskt ursprung och snitt, t.ex. mansnamn
som Harry, Henry och framföranllt John, kvinnonamn
som Annie, Emmy, Lilly, Mary m.fl. På ett öfvervägande
litterärt inflytande beror upptagandet af skotska namn ur
Ossianssångerna (Fingal, Ossian, Oskar, Selma), äfvenså
den stigande frekvensen hos namn af ryskt och norskt
ursprung (Sonja, Olga, Vera m.fl. och Arne, Arnliot,
Herdis, Solveig etc.). I detta sammanhang kan också
erinras om de många fornnordiska, särskildt isländska,
namn, som fördes i bruk genom det af den litterära
nordiska renässansen väckta intresset för den fornnordiska
litteraturen. Sådana namn äro Ejnar, Fritiof, Hjalmar,
Sigurd, Alfhild, Hildur, Nanna o.s.v.”

Under de senaste hundra åren har förnamnen mera varit
en fråga om tycke och smak. De kungligas och andra
kända personers namn har inspirerat många, likaså
populära böcker och filmer. När Hagaprinsessorna föddes
fick även många andra småflickor heta Margareta, Birgitta
och Christina. Dubbelnamn var också populära vid samma
tid (Maj-Britt, Lars-Erik m.fl.)

Några decennier senare gav Astrid Lindgrens böcker
inspiration till namn som Emil, Ida och Ronja. Emil är
fortfarande det mest populära pojknamnet i dalarna. Om
man tittar på hela Sverige är det William som leder. Bland
flicknamnen var det Emma som toppade listan år 2004.

VARIFRÅN KOMMER VÅRA FÖRNAMN

fortsättning sid 5
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DIS-MITTs
funktionärer
2006

DIS-MITT-ombud:

Dellenbygdens SFF: Vakant
Hembygds- och SF Nolaskogs: Lennart Näslund, Nordanås 134, 891 92 Ö-VIK, tel 0660-37 21 09,
e-post: lintagan”at”home.se
Jämtlands läns SFF: Georg Hansson, Lillfjällvägen 4, 831 71 ÖSTERSUND, tel 063-852 12,
e-post: g.hansa”at”mbox300.swipnet.se
Midälva GF: Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel 060-55 83 39, e-post:

        ann.lin”at”telia.com
Nordanstigs Bygd och Släktband: Lage Bergvik, Vändbrov. 8, 820 78 HASSELA, tel 0652-400 00,

        lage.b.bergvik”at”nordanstig.mail.telia.com
Sollefteå SF: Jörgen Desén, Storg 120 d, 881 40 SOLLEFTEÅ, tel 0620-591 06,
e-post: jorgen”at”desen.nu
Västra Häsinglands FF: Gertrud Söderin, Box 58, 827 22 LJUSDAL, tel 0651-155 87,
e-post: soderin”at”zeta.telenordia.se
Ådalens SFF: Curt Sundqvist, Box 88, 870 32 ULLÅNGER,  tel 0613-130 00, e-post:

         curt”at”hkship.se
Föreningsadresser:
Föreningen DIS-MITT, Skolg 3A, 825 31 IGGESUND
Postgiro 620 19 15-3, Org.nr 889201-9814
DIS-MITT’s hemsida, c/o Joacim Söderström, Björneborgsg 66, 854 62  SUNDSVALL, tel: 060-

       155030, e-post webmaster”at”dis-mitt.se
Hemsida: www.dis-mitt.se
Föreningen DIS, Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING, Tel 013-14 90 43, Telefax 013-14 90 91,

        Postgiro: 140 33-5, e-post: dis”at”dis.se Hemsida: www.dis.se

Staffan Bodén Ordförande tel 0650-561417 ordforande”at”dis-mitt.se

Karl-Ingvar Ångström V.ordförande tel 0611-20341 v.ordforande”at”dis-mitt.se

Reine Björkman Sekreterare tel 0660-18941 sekreterare”at”dis-mitt.se
Redaktionsgrupp

Jan Lilliesköld Kassör tel 060-536359 kassor”at”dis-mitt.se
Medlemsregistator

Anna Söderström Ledamot, tel 060-155030 ledamot1”at”dis-mitt.se
Redaktör

Harriet Frändén Ledamot. tel 0652-51028 ledamot2”at”dis-mitt.se

Arne Ahlström Ledamot tel 063-109719 ledamot3”at”dis-mitt.se

Lars Åström  Suppleant tel 060-501141 suppleant1”at”dis-mitt.se

Georg Lundqvist Suppleant tel 0660-220882 suppleant2”at”dis-mitt.se

Kerstin Farm Suppleant tel suppleant3”at”dis-mitt.se

Robert HammarstedtHedersled, tel 060-302 28 robert.hammarstedt”at”telia.com
Teknikansvarig

Joacim SöderströmWebbmaster, tel 060-155030 webmaster”at”dis-mitt.se
Redaktionsgrupp

Tomas Sahlin DISBYT-omb. tel 060-15 84 11 disbyt”at”dis-mitt.se
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För att inte missa något
evenemang under våren glöm

ej att titta in på
http://www.dis-mitt.se/

Mats HedellMats HedellMats HedellMats HedellMats Hedell

Men det finns också de som skiljer sig från mängden. En
av förra årets nyfödda pojkar fick heta Texas och en flicka
döptes till Loka. Tre andra barn döptes till Avalon,
Havanna och Perla-Beliz. Tindra är ett nytt namn som
kommit med stormsteg. Förra året var det sju flickor som
fick heta detta bara i Borlänge.

Mera att läsa om namn:

Brylla, Eva: Förnamn i Sverige : kortfattat
namnlexikon (2004)

Höjer, Henrik: Från Lindberg till Beachman (forskning
& framsteg 2003:1)
www.fof.se/artikelPrint.lasso?id=03142

Namnlängdsboken: historien bakom namnen i
almanackan (2000)

Noréen, Erik: Svenska familjenamn vid början av 1900-
talet

Wallensteen, Ivar: Våra namn (2000)

Sveriges medeltida personnamn: www.dal.lu.se/sofi/smp/
smp.htm (omfattar hittills A-F)

Hans Högmans hemsida: svenskt namnskick i gångna
tider:
www.algonet.se/~hogman/namnskick_

SCB:s namndatabas. Både för och efternamn:
www.scb.se/ (Därefter: Statistik efter ämne/ Befolkning
/ Hur många heter som du ?)

Patent- och registreringsverkets hemsida. Här kan du bl.a.
få veta hur man gör om man vill återta ett gammalt
släktnamn: www.prv.se/personnamn/staart.html

Nordisk familjebok 1:a och 2:a upplagan (11876 – 1926)
http://runeberg.org/nf/

INBJUDAN

Härmed inbjudes till en kurs i
Lokalhistoria

vid
Mittuniversitetet, Campus Härnösand!

Kursen, som kommer att gå av stapeln 5 lördagar
i höst (14/10, 28/10, 18/11, 2/12, 16/12), är
kostnadsfri och består av tre moment:
1. En översikt över historievetenskapens
utveckling i Sverige från 1800-talets mitt till idag.
Dessutom en inblick i vetenskaps- och
kunskapsteoretiska grunder för humanvetare i
allmänhet och historiker i synnerhet.
2. En orientering i vår vetenskaps grunder, teori,
metod och källkritik.
3. Praktiska övningar, enskilt eller i grupp, i form
av en egen lokalhistorisk uppsats.

Kursens mål är att den studerande ska
a. inhämta grundläggande kunskaper och

insikter om historikernas sätt att arbeta
b. få en ökad förståelse för lokalsamhällets

utveckling över tid, i ett nationellt och
internationellt perspektiv

c. skaffa sig metodiska och didaktiska
färdigheter att på ett vetenskapligt sätt
bearbeta lokalhistoriskt källmaterial

Kursbevis utfärdas till dem som godkänts.

Anmälan kan göras på Mittuniversitetets
hemsida, www.miun.se, fr.o.m. första veckan i
juni. För vidare information hänvisas till
kursansvarig lärare, Svenbjörn Kilander, som
säkrast kan nås på per e-post
(svenbjorn.kilander”at”miun.se)

Härnösand den 5 maj 2006
Svenbjörn Kilander
docent
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Släktforskardag i JärpenSläktforskardag i JärpenSläktforskardag i JärpenSläktforskardag i JärpenSläktforskardag i Järpen
Lördagen den 25 mars samlades ett antal släktforskningsentusiaster i Järpens
bibliotek för att bli informerade om vad som kan vara bra att känna till både som ny
forskare men även för mera erfarna.
Arrangörer av träffen var JLS och DIS-MITT i samarbete med biblioteket.
Dessvärre var tillströmningen av intresserade personer i minsta laget, utanför
fönstren strålade en skön vårvintersol som inte ens ett spännande program kunde rå
på.
Programmet startade med ett intressant föredrag om ”Armfelts vägvisare” framfört
av Karin Bark, vår medlem i Nordhallen. Uppvuxen som Karin är i
”Karolinerbygd” kunde hon förmedla historien mera utifrån lokalbefolkningens
perspektiv, vägvisarna var rekryterade lokalt i bygden och har alltså kunnat följas i
våra vanliga källor. Som ett extra tillbehör hade Karin dukat ett matbord med de

livsmedel som var aktuella under fälttåget, hon hade själv bakat ett bröd av
surdegstyp som provsmakades.

Karin Bark med sitt dukade Karolinerbord

Efter detta inslag informerade Arne Ahlström om de släktforskarföreningar som är
aktuella inom regionen men även på riksnivå. DIS-MITT,s samarbete med JLS
belystes och planerna på att fortsätta med s k ”släktforskardagar” ute i bygderna.
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Utbildning på släktforskningsprogram tycks ha hög prioritet ute bland
medlemmarna.
Efter en fikarast lämnade Jan Berglund en översiktlig redovisning av ett stort antal
släktforskningsprogram och refererade bl a till DIS-Norges utvärdering som finns
på nätet. Därefter skedde av Arne A.en djupare analys av de vanligaste
programmen: Min Släkt, HOLGER och DISGEN med exempel på de vanligaste

funktionerna. Kostnader, uppgradering och support fanns också med i
redovisningen.

Jan Berglund föreläser om släktforskningsprogram

Så var det dags för Jan B. igen att göra en ordentlig genomgång av vilka källor som
är tillgängliga via Internet, CD-skivor o s v. Jan underströk också flera gånger
betydelsen av att kontrollera uppgifter som kommer från sekundära källor
exempelvis CD-skivor, privata databaser, DISBYT  m fl.
[* Filtret stöder inte detta filformat | Bunden.TIF *][* Filtret stöder inte detta
filformat | Bunden.TIF *]
[* Filtret stöder inte detta filformat | Bunden.TIF *][* Filtret stöder inte detta
filformat | Bunden.TIF *]
[* Filtret stöder inte detta filformat | Bunden.TIF *][* Hittade inget filter för begärd
operation. | Bunden *]
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Som sista inslag berättade bibliotekets representant Barbro Lundgren om vilka
resurser som fanns inom deras lokaler. En särskild ”släktforskarhörna” var inredd
med microfichläsare och kort från egna kommunen. Någon dator var ännu ej
uppställd i hörnan men fanns tillgänglig ute i andra lokaler, abonnemang till SVAR
och Genline saknades.
Erfarenheter: Aktiviteter av den här typen bör helst läggas ut under den mörka
årstiden, oktober till februari. Biblioteken mycket lämpliga att samarbeta med,
programmet bör innehålla någon aktivitet som lockar personer även utanför den
etablerade släktforskarkretsen.

Arne AhlströmArne AhlströmArne AhlströmArne AhlströmArne Ahlström

Nina Wagenius, DIS-MITT medlem från Duved

Solveig Viksten, en av grundarna till Genline

Mailavisering om att ny tidning kommer!

Du har väll inte missat att anmäla din e-postadress på vår hemsida http://www.dis-mitt.se så att
du får ett meddelande varje gång ny tidning finns att ladda ner från hemsidan. Om du anmält din
adress men inte får något meddelande, kontrollera att du uppgett rätt adress. Jan Lilliesköld
hälsar att han vid varje utskick får några meddelanden i retur p g a adresserna inte längre är
giltig. Ange ditt namn, din e-postadress och ditt medlemsnummer i DIS för lättare hantering. Din
e-postadress kommer endast att användas till detta syfte så länge du inte önskat mer information
via e-post.
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Vi hälsar nya medlemmar välkomna.
34001 Bertil Olsson SUNDSVALL 060-124652
33264 Karin Hallgren HUDIGSVALL 0650-548914
4898 Bo Söderberg BORÅS
10306 Bengt H. Krouthén ÖSTERSUND 063-126495
12544 Benkt Söderberg SANDVIKEN 026-252547
16883 Barbro Orell ROSSÖN 0624-20526
17304 Stig Söderberg ASKIM
18331 Sten Holgersson ENKÖPING
18715 Ingrid Fallström LJUSNE 0270-68441
21835 Dan Hällgren SUNDSVALL
22119 Ove Njord HÄRNÖSAND
22381 Mats Sundberg HANINGE 070-3679988
23923 Karin Bark DUVED
26962 Elsa Åsberg ÖSTERSUND 063 120818
28240 Marie Jacobsson HAMMERDAL
29888 Allan Norberg SUNDSVALL 060-616261
32409 Henrik Wikman SUNDSVALL 090-124677
32426 Ewa Westerberg ÖSTERSUND 063-87284
32530 Margit Karlsson BJÖRKLINGE 018-370128
32607 Mari Gunnarsson OCKELBO 0297-40304
32632 Sigvard Forsberg BRÄKNE HOBY 0457-81272
32710 Bengt Erlandsson HUDIKSVALL 0650-15943
32751 Stephan Häggström ASPÅS 0640-122 72
32764 Lennart Leyonberg SUNDSVALL
32804 Dick Folkwar STRÖMSUND 067049780
32859 Åke Bylund STOCKHOLM 08-6685818
32876 Lars Jonasson JÄRFÄLLA 08-58011495
33021 Lennart Wiström BOLLNÄS 0278-16952
33108 Viveca Sundberg HUDIKSVALL
33179 Monica Lindborg SEGELTORP
33198 Britt-Mari Karlsson GRÄDDÖ, NORRTÄLJE
33216 Lena Back SUNDSVALL 060-564365
33274 Lennart Hellsten HÄRNÖSAND 0611-19495
33276 Kjell Widelund HUDIKSVALL 0650-31271
33288 Bengt Uggla SMÅLANDSSTENA 0371-31223
33296 Lillemor Karlsson JÄRVSÖ
33314 Kerstin Lidström BOLLNÄS 0278/10543
33415 Anne-Lo Trossvik GÄVLE 026-192121
33372 Christina Sundberg ALFTA 0271-12311
33547 Hans Selinder ALNÖ 060-559207
33576 Marie-Lo Löfgren SUNDSVALL
33692 Lars Ohlsson HUDDINGE 08-7119515
33771 Annie Nilsson BOLLNÄS 0278-655002
33794 Ingegerd Lindström HOFORS 0290-20463
33879 Anna-Kar Hennström BREDBYN
33910 Tommy Jonsson SUNDSBRUK 060-538400
33937 Lars-Erik Thorslund SUNDSVALL
33950 Maria Larsson UNDERSÅKER 0647-31043
33953 Willy Wiklund KROKOM 0640-62508
34012 Per Melander KATRINEHOLM 0730824487
34004 Einar Åsblom JÄRBO
34035 Thor Erlandsson SVENSTAVIK 0687-51196
34026 Jan-Olof Blomberg SEGERSTA 0278653496
34162 Margaret Widén GÄVLE 026-168308
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34169 Martin Sandström VALBO 026/134371
34177 Kent Björklund HORTLAX
34229 Mary Öhrbom ÖSTERSUND 063-102975
34326 Ernst Jörgensen DUVED 0647-73106
34336 Lars-Olof Öberg NORRALA 0270-18335
34335 Gunnar Karlsson GÄVLE 026  611385
34376 Anette Arenborn HUSUM 066310353
34444 Eva Myrhage UTANSJÖ 0611-865 03
34506 Siv Fransson ARBRÅ 0278-41614
34592 Lena Nugos JÄRVSÖ
34711 Ann-Char Ivares SOLLEFTEÅ 0620-22310
34802 Åke Annernäs LIT 0642-10879

Nya databaser på CD:
PLF
PLF, Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum i Oskarshamn, har släppt delar av sin databas på fyra
CD-skivor. Skivorna kan beställas från PLF via nätet och de kostar 400 kr/st för icke medlemmar och 300
kr/st för medlemmar i PLF. Databasen presenteras med Släktforskarförbundets nya presentationsprogram.
Program och databas installeras automatiskt på hårddisken. Det enda som man behöver göra är att
godkänna de förslag som ges.

Släktforskarförbundets presentationsprogram
Släktforskarförbundet har i samarbete med Johan Gidlöf tagit fram ett presentationsprogram som har ett
likartat utförande som de tidigare CD-produktionerna från honom och förbundet. Detta program har fyra
sökformulär för Födda, Vigda, Döda och Alla. Formulären kommer man åt via tryckknappar som finns
nertill till vänster på skärmen. På varje skärm som kommer upp finns ett blått frågetecken som öppnar en
textruta som ger anvisningar för hur aktuellt formulär med sina fält och tryckknappar används. Bland
annat kan jokertecknet * användas och sökningen begränsas till ett intervall. Textrutorna har ett
dragreglage som är svårhanterligt när det blir mycket text. Denna funktion borde kompletteras med
PgUp- och PgDn-tangenterna. Som det är nu bör man använda knappen för utklipp och lägga texten i sin
ordbehandlare.
Via formuläret Alla kan man genomföra en fritextsökning. Detta är en utmärkt och mycket användbar
funktion. Med den kan man söka igenom alla baserna på CD:n efter platser och namn.
Sökresultatet kan sedan presenteras sorterat i namn- eller datumordning. Detta är något som jag har
saknat på förbundets tidigare CD-utgåvor.
Det som saknas i presentationsprogrammet är sökformulär för Flyttnings- och Husförhörslängder. Men
man ska ju alltid ha något kvar till nästa version av programmet.

Databasen
PLF har under mer än i 20 år arbetat med sin databas som nu uppgår till mer än 3,7 miljoner poster. Detta
är imponerande med tanke på att det är ideella krafter som i samverkan har åstadkommit detta. PLF har
haft ett ambitiöst program för att öka databasens kvalité, men med många inblandade allt ifrån den som
ursprungligen skrev (eller kluddade) i kyrkboken till mer eller mindre erfarna uttolkare av texten, så är
det självklart att nivån blir lite ojämn, men inte så att det stör. En annan sak som jag reagerar på är att
namn och orter inte är normerade i sökfunktionen utan bokstavstrogna. Jag kan tänka mig två möjliga
lösningar: Antingen att söka med en ljudhärmande funktion som soundex eller att göra som i DISBYT
och ha särskilda fält med normerad text för sökfunktionen men visa den bokstavstrogna varianten.
Presentationsprogrammet har en normeringslista som inte används. Jag vet inte hur sökfunktionen skulle
påverkas av den.
Ikonen som installeras på skrivbordet är tråkig, framför allt om man har installerat flera CD-skivor med
förbundets sökprogram. Varför har inte PLF tagit fram sin egen logga som ikon? Det är ju ett sätt att visa
sin närvaro redan på datorns skrivbord.
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Databasen är uppdelad i Norra, Mellersta och
Södra Kalmar län samt Öland. Den del som
omfattar Öland är mindre än hälften av de övriga
som är jämstora. Förutom Kalmar län finns även
en del församlingar från närliggande län.

1. Norra länet omfattar Vimmerby och
Västerviks kommuner samt församlingar i
sydöstra Östergötland

2. Mellersta länet omfattar Hultsfreds,
Högsby, Mönsterås och Oskarshamns
kommuner samt några församlingar i östra
Jönköpings län

3. Södra länet omfattar Kalmars, Nybro,
Torsås och Emmaboda kommuner samt
församlingar i Blekinge och Kronobergs
län

För oss som har anfäder i Kalmar län ger skivorna
värdefulla tips och sökmöjligheter för att finna sina
anor, men som alltid, skall man själv kontrollera
vad som står i kyrkböckerna innan man tar det för
gott.
Carl-Olof Sahlin

P.S. Sedan CD-skivorna började levereras till
användarna har en del pinsamheter upptäckts. PLF
har därför beslutat att i augusti sända ut
uppdaterade skivor till dem som har köpt. D.S.

Faktaruta:Utgivare: PLF4 CD med totalt: ca 3,5
milj. posterPris: 400 kr/CD (300 kr/CD för
medlemmar i PLF)

Gösta Olsson
Fadder och tidigare styrelseledamot
Vi tackar för det arbete han gjort för
föreningen och ber alla att respektera
familjens önskemål om att slippa
påringningar kring fadderfrågor.

Släktforskardagarna 2006 i Stockholm.

Information finns att läsa på http://
www.stockholm2006.se/

En suppleant presenterar sig:
Kerstin Farm heter jag och har släktforskat i
snart 10 år. 53 år, gift med Lars och har 2
vuxna barn, bor i Haga i Sundsvall. Jag
startade ganska på en gång med datorn som
hjälpmedel och gick därför med i DIS
föreningen.

Jag blev medlem i flera andra
släktforskarföreningar också främst för att få
kontakt med andra forskare som man kan
utbyta anor och erfarenheter med.

Utvecklingen av släktforskningen har ju gått
rasande fort under de år som jag hållit på, inte
minst med just datorn som hjälpmedel.

Vissa forskare tycker ju att det är lite fusk att
samla på sig en massa namn av andra. Jag
tycker att det snabbar på forskningen och jag
försöker alltid att verifiera resultaten av
utbytet.

I dagens stressiga värld är det dessutom viktigt
att ha en hobby som engagerar. Jag har en till
och det är körsång som också hjälper mig att
ladda batterierna när det går trögt.

Hoppas att jag kan bidra med något till DIS
Mitts arbete.”

Kerstin FarmKerstin FarmKerstin FarmKerstin FarmKerstin Farm
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Hänt sedan sist i ord och bild:
18 mars 2006 IKANO-Huset

Släktforskningensdag.
Rikstäckande aktivitet som är tänkt att bli

en tradition. Men denna första gång hade Dis-
mitt och MGF (midälva genealogiska fören-
ing) fått möjlighet att utanför Akademi-
bokhandeln visa släktforkning med hjälp av
genline och CD-skivor.

En givande dag med nya kunskaper vad
som krävs för att komma ut till dem som
vanligtvis inte söker upp en släktforskar-
förening av en eller annan anledning. Man kan
säga att det väcktes ett intresse hos vissa som
de inte visste att de hade och att de som tidi-
gare varit nyfiken men inte tagit steget nu fick
en start.

Lennart Lindqvist med intrensent

Jan Lilliesköld visar genline

Tävling
Den lokal som Dis-mitt disponerar i sammarbete med MGF i Folkets Hus Kusten i
Stockvik behöver ett namn.
Just nu går den under arbetsnamnet Forskarlokalen eller Forskarcentret.
Vi vänder oss nu till föreningarnas medlemmar för att hitta på ett bra namn.

Mejla in era förslag till hans.engqvist”at”sundsvall.se
eller lämna förslaget till värden när lokalen har öppet.

Fint pris utlovas till den som ger det bästa förslaget!
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25 mars2006

Invigning av lokalen som
Dis-mitt disponerar i

sammarbete med MGF.

Margareta Johansson klippte bandet och
därmed var den nya släktforskarlokalen i
Sundsvall invigd. Ett hundratal personer
trängdes i lokalen under de första talen och
under dagen kom och gick många människor
med en gemensam hobby, att hitta sin egen
historia (eller någon annans)
Under dagen gavs tillfälle att titta på gamla
filmer från Sundsvall i den gamal biografen
som inte fått många förändringar sedan 50-
talet.

Lokalen planeras att hålla öppet på onsdagar
med början i augusti. För närmare information
kolla in under evenemang på vår hemsida.

Dis-mitt har nu i sammarbete med lokala
släktforskarföreningar tillgång till 4 lokaler
placerade i Östersund, Örnsköldsvik, Iggesund
och nu det senaste tillskottet Sundsvall. Vi
hoppas på detta sätt kunna erbjuda våra
medlemmar intressanta föredrag, lärorika
utbildningar och trevlig samvaro.

”Samer och
nybyggare i inlandet
och fjällvärlden”
Utgivare: Skellefteå Släktforskare
från material av Kjell Åke Lundström, Stensele
Pris: 100:- plus distributionskostnader
Beställs hos: http://www.skelleftea.org/forening/fss/,
där finns en länk till CD:n och beställningsformulär.
Antal sidor: 3165

Denna CD är ett axplock av Kjell-Åke Lundströms
framforskade material. Den är uppdelad på
15 grupper, t.ex. Vilhelmina-Åselesamer,
Jokkmokksamer ur kyrkböckerna, Norska Vapsten.
Till största del spänner tiden över 1700 – 1900. Några
sträcker sig till 1920.

CD:n innehåller tre mappar: Word-format, RTF och en
innehållsförteckning.

Det är lätt att söka på namn, och ibland står det även
övrig information bakom personen.
Förutom född även när personen avlider och i några
fall hur, t.ex. drunknad.
Det finns också information som byns rikaste same,
rymningar från lapp-skolan.
En blev dömd till halvmans bot för vållande till annans
död. Flyttningar till Norge mm.
Det jag som sörlänning slås av och nästan blir lite
sorgsen över är att så många av de gamla släktnamnen
försvunnit. För att nämna några: Silba, Segal,
Pannason, Nastek och Menlös.
På min mans sida fanns ett, nu utdött, namn: Tjärkat.
Jag var tvungen att ringa till PRV och kolla om det
fanns någon nu levande person som hade det namnet.
Antingen som namn fullt ut eller som, kanske ett T i
tillägg, eller att namnet finns men inte ”används”.
Tyvärr blev svaret. Måste erkänna att det ett tag var
lockande att för 1800:- (tror jag det var) byta namn.

CD:n är en ”guldgruva” när man söker på samer och
även på en del svenska nybyggare. Ett problem/minus
skulle i så fall vara att namnen skrivs olika så man
måste söka fler gånger för att vara säker. Men det är ju
inget som K-Å L eller Skellefteå SF kan rå på. Vi vet ju
alla hur prästerna skrev!
Och som med allt annat material man finner:
dubbelkolla! Det finns inga källor angivna men en bra
hjälp på vägen får man ju av att veta inom vilka
samebyar (församlingar) man ska söka och vart en del
flyttade. Extra bra hjälp när dom flyttat till Norge!

Anna Lövgren
dis-nord.anna”at”telia.com
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6 maj 2006
plats: Kusten, Bredsand, Sundsvall.

Ett tiotal utställare hade samlats till
en trevlig dag. Tyvärr var vädret så bra att
många besökare förmodligen valt att göra

annat. Men det var ändå ett 50 tal besökare
som blant annat kunde titta på följande:

Njurunda Hembygdsförening som
sålde böcker.

Sjöhistoriska föreningen hade med sig
böcker och tidsskrifter till försäljning.

Boken om Böle.
Böle finns på flera platser men denna

gång var det byn vid Sidsjön, Sundsvall.

Genline tour och gränsträff

ovan: Harriet visar Martin ur sin databas

nedan: Hans Engqvist i samspråk med
Barbro Andersson

Wivex, Musiklivet i Sundsvall

Barbro Andersson om sin släkt med rötter
bland annat i Enånger.

JLS
Böcker bland annat ”De drog till skogs”

och Husås

Härnösands släktforskare
med antikvariat och CD-skivor, även nya

böcker som Boken om Burträsk.

Midälva Genealogiska Förening
sålde bland annat sina CD-skivor

Nolaskogs hade sina CD-skivor till
försäljning och visade databaser.

Nordanstigs bygd och släktband
med många häften till försäljning som tex

Hassela, Skanke-släkten, Ede o Haddungsnäs
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Båda kurserna vänder sig till en intresserad allmänhet samt t ex lärare som vill fördjupa
kunskapen om arkeologin i nordliga områden och Du kan studera hemma eftersom kur-
serna ges via internet. Det Du behöver är en dator och en internetuppkoppling. Föreläs-
ningar, litteraturanvisningar och en del litteratur, tentamina, seminarier och grupp-
övningar, allt kommer att kunna ske via internet. Men vi ska också träffas två gånger på
varje kurs, den ena gången för en exkursion (utflykt) till viktiga arkeologiska platser och
en andra gång i Umeå för föreläsning, grupparbeten och diskussioner.

Kurserna bedrivs på s k halvfart så att respektive kurs omfattar en termin. Det betyder
att båda kuserna kan klaras av på ett år och då har man således 20 poäng i Arkeologi. Det
är dock inget krav att läsa båda kursena, det går bra att läsa endast en av dem eftersom
de siktar in sig på olika tidsepoker. Den första behandlar den äldsta tiden i de nordliga
området såsom Norrland, och de nordligare delarna av Norge och Finland, medan den
andra kursen till största delen behandlar järnålder, dvs den period då man i de nordliga
områdena blev bofast och började med jordbruk. Som kommer att framgå är de nordliga
Skandinavien inte på något sätt homogent utan rymmer en stor och mycket spännande
komplexitet under hela den förhistoriska tiden.

Huvudlärare på de båda kurserna kommer att vara professor Per H Ramqvist, men flera
gästlärare kommer också att dyka upp.

Hjärtligt välkomna HT 2006 och VT 2007!

För ytterligare information:
Per H Ramqvist
Telefon: 090-786 95 93
Fax: 090-786 76 63
E-post: per.ramqvist@arke.umu.se
Hemsida: www.umu.se/archaeology

HT 2006 startar vi nämligen en
10-poängskurs som vi kallar

Forntid i norr I. Jakt-, fångst- och nomadsamhällen

och terminen därefter VT 2007
fortsätter vi med 10-poängskursen

Forntid i norr II. Jordbrukande samhällen

Ramqvist InterNet-
föreläser

Vill Du läsa arkeologi?
Vid Umeå universitet?

Utan att flytta till studieorten?

- nu  finns chansen genom nya InterNet-kurser !
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Släktforskardagarna 2006 Stockholm

Högtidlig invigning den 12 augusti kl 9.30

av landshövding Mats Hellström

FÖRELÄSNINGAR LÖRDAG 12 AUGUSTI

Med reservation för förändringar

11.00 Peter Wallenskog/Seth Lund: Släktforska med
Genline - nu och i framtiden!

Marianne Söderberg: Att berätta en Släktsaga I

Ancestry.com: Forskning i amerikanska källor (på
engelska)

12.00 Inger Widhja: ”Mössmakerskor och
gärningsmän”

- bouppteckningsord som ändrat mening

Peeter Grünberg: Släktforskning kring estniska och
livländska anor

13.00 Kalle Bäck: Kan man lita på domboken?

Elmar Bruhn: Släktforskning i Pommern och
Mecklenburg

14.00 Per Clemenson: ”Bröderna Larsson” - ett
emigrantarkiv

Gunnar Ståhl: Resor till och från Stockholm 1680-1860
inklusive pass-, tull- och postfrågor

15.00 Carl Henrik Carlsson: Judisk invandring till
Sverige från Aaron Isaac och framåt

Anders Thornström: Den digitaliserade släktforskaren

16.00 Magnus Johansson/Mia Mähler: Forska i
Digitala forskarsalen

Genealogiska Samfundet i Finland/Johan Ståhl:
Släktforska i Finland

Family History Library, Salt Lake City:
FamilySearch.org, today, tomorrow, and in the future

FÖRELÄSNINGAR SÖNDAG 13 AUGUSTI

11.00 Mia Mähler/Thommy Dahlberg: SVAR på
webben

Kalle Bäck: Svenskarna! Så ser utlänningar på oss, och
så ser vi på oss själva

Family History Library, Salt Lake City: Opening the
Granite Mountain Record Vault: Creating a digital
expressway to the Internet

12.00 Inger Widhja: ”Fest och glädje”

- Bröllopsseder kring mat, dans, stoj och stass

Lars O Lagerqvist: Svensk Mynträkning

Henrik Åsklund: Komponera ett eget släktvapen

13.00 Helmut Müssener: Den tyskspråkiga
emigrationen till Sverige efter 1933 och dess betydelse.
”Willy Brandt, Herbert Wehner, Bruno Kreisky, Harry
Schein, Kurt Tucholsky, Nelly Sachs, Peter Weiss och
...”

Göran Alm: Stormaktstiden Stockholm

Per Nordenvall: Riddarhuset och adelsforskningen

14.00 Marianne Söderberg: Att berätta en släktsaga II

Virve Polsa: Ätten Holstein-Gottorp i Sverige

Carl Henrik Carlsson: Medborgarskap och
diskriminering. Östjudar och andra invandrare i
Sverige 1860-1920

15.00 Peter Wallenskog/Seth Lund: Släktforska med
Genline - nu och i framtiden!

Ted Rosvall: Ätten Bernadotte - den nya dynastin

Ancestry.com: Forskning i amerikanska källor (på
engelska)

ARKIV - BIBLIOTEK - MUSÉER

Förutom ovanstående program, får Arkiv, Bibliotek och
Museer i Stockholm i år chansen att visa upp sig,
presentera sina institutioner och sin verksamhet. Detta
sker varje hel timme på en fjärde scen.

MÖT OCH MINGLA I FÖRBUNDETS MONTER

Efter, och i något fall före, sina respektive
föreläsningar kommer föredragshållarna till förbundets
monter för att där möta sin publik på ett mer informellt
sätt, svara på frågor, ta emot feedback och i bästa
mening ”mingla”.
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Faddrar inom vårt område
PC/Disgen-faddrar
Claes Embäck, tel 026-192500, e-post: claes.emback”at”swipnet.se
Arne Ahlström, tel 063-109719, e-post: arne.ahlstrom”at”comhem.se
Tony Rödin, tel 070-3506304, e-post: tony.rodin”at”home.se
Staffan Bodén tel 0650-561417 e-post: sboden”at”post.utfors.se
Joacim Söderström, tel 060-155030, e-post: joacim.h.soderstrom”at”telia.com
Arne Bixo, tel 0691-305 02, e-post: arne.bixo.dis”at”telia.com
Peter Johansson, tel 0660-375567, e-post: peter.johansson”at”city.ornskoldsvik.com
Lennart Näslund, tel 0660-372109, e-post: lintagan”at”home.se
Sven Schylberg, tel 063-20701 e-post: slb312r”at”tninet.se
Mac/Reunion-faddrar
Gunilla Hermander, tel 0650-94188, e-post: macnilla”at”telia.com
Micael Korndahl, tel 0647-664777, e-post: micael”at”gensoft.se
Kerstin Farm, tel 060-679111, e-post: kerstin.farm”at”telia.com
PC/Holger-faddrar
Tony Jonsson, tel 0612-6716314, e-post: transduco”at”yahoo.se
Wido Lith, tel 063-128961, e-post: widolith”at”hotmail.com
Min Släkt fadder
Björn Nilsson, tel 063-128378 e-post: bjonil”at”telia.com

Hösten är här när igen.
När alla bär och svampar
är plockade och alla
älgar är nedlagda är det
åter tid för intensiv
släktforskning och
utbildning. DIS-MITT
har nära nog en tradition
att ordna träffar för

faddrar och utbildare och det fortsätter vi med
en sammandragning lördagen  den 23
september. Då lägger vi grunden till en fortsatt
höjning av kvaliteten på arbetet att stödja våra
medlemmar – nuvarande och blivande.
Inbjudan har gått ut till faddrar/utbildare i
DIS-MITT och även till motsvarande i DIS-
NORD.

Sedan en kort tid har vi ett nytt samarbete med
Gävle Genealogiska Förening. Kontaktperson i
Gävle är vår fadder Claes Embäck. Han
planerar att ha regelbundna träffar för DIS-
MITTs medlemmar i föreningens nya lokaler i
Andersberg.

Vi samarbetar nära med DIS-NORD och DIS-
AROS. Ett nytt alldeles utmärkt studiematerial

har framställts av AROS och det kommer vi att
använda oss av vid utbildningar den närmaste
tiden.

Något kan även sägas om släktforskardagarna
2006 i Stockholm. Vädret var fint, lokalerna
rymliga och publiken strömmade till. Vår
monter blev olyckligtvis helt tom när vårt
material blev utan transport till Stockholm.
Släktforskarförbundets årsstämma blev dock
en besynnerlig föreställning. Styrelsen hade
lyckats förbruka över en tredjedel av
likviditeten genom att bl. a anställa personal
utöver budget. Genom kreativ bokföring hölls
förlusten nere i endast ca 1,7 miljoner kronor.
Egentligen var den nog närmare 2,5 miljoner.
Man kan ifrågasätta det demokratiska i
förfarandet att redovisa känsliga fakta i ett
separat möte före årsstämman. Där borde
rimligen hela redovisningen skett.
Av förbundets medlemmar är ca hälften DIS-
medlemmar. Trots detta och trots att förslag
väcktes valde DIS att inte agera på
årsstämman.

Väl mött på våra utlokaliserade
medlemsträffar i regionen

Staffan Bodén

Ord från ordförande:
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EFTERNAMN
Nordisk familjebok berättar:

”I äldsta tider funnos hos oss inga släkt- eller familjenamn;
dessas uppkomst tillhör den senare medeltiden. Då får
man dels en mängd yrkesnamn (Bonde, Skytte), dels
vedernamn (Krook – krokig, Puke – djäfvul, Sture – den
store), dels ur adliga mäns vapen och prästers sigill tagna
bildbenämningar (Båt, Gädda), och på vissa håll, särskildt
Gotland, upptagas ortnamn direkt som personnamn
(Boberg, Starbäck). En grupp för sig bilda samtidigt de
många på –son och –dotter, hvilka tillfogas namnet på
fadern (Persson) eller modern (Estridsson), men dessa
gingo icke i arf.

På 1500-talet bli familjenamn gängse bland adeln, och
efter riddarhusets tillkomst 1626 fick hvarje ätt ett lagfäst
namn. Adelsnamnen härleddes antingen från
sköldemärket, vare sig detta var enkelt (Bielke,
Svinhufvud, Tegel) eller sammanstatt (Lilliehöök,
Rosenhaane), eller, efter tyskt föredöme, från något
verkligt eller föreställdt stamgods (Gyllenborg,
Rosenstein).

På 1600-talet skaffade sig prästerna namn, hvarvid de
framför allt lade an på att visa sin lärda bildning genom
att använda latinska eller grekiska ord eller ändelser.
Hembygdens (landskapets, socknens, byns, gårdens
o.s.v.) namn (eller del däraf) i original eller
öfversättning var i flertalet fall namnets kärna (Bergius;
Montanus; Sylvander, Cavallius). I andra fall tog man
faderns namn och gaf det i original eller öfversättning
samma lärda ändelser: Beronius (=Björn), Boëthius
(=Bo), Montelius (=Måns), eller också tog man helt
enkelt dess latinska genitivform: Olai, Pauli. Petri.

När det franska kulturinflytandet vardt mycket starkt,
fann man de lärda namnen, af hvilka många voro
synnerligen långa, alltför pedantiska och stufvade om
dem på franskt sätt, hvarigenom vi erhöllo ett stort
antal familjenamn med betonad slutstafvelse: Linné,
Lovén, Munktell, Tranér, Sylvan, Mellin, Caavallin; en
grupp har rent af italieniserats: Cavalli, Torpadie,
Troili.

Under 1700-talet lade sig borgerskapet till med
familjenamn. Till mönster togos därvid i det stora hela
de adliga namnen, och det uppstår ett flertal namn, som
antingen representera ett så att säga enklare
sköldemärke, med växtvärlden och naturföremålen i
allmänhet som namngifvare: Almqvist, Holmgren,
Sjöros, Ekström, eller också den fingerade ort, som
motsvarar det adliga slottet: Ekberg, Björklund,
Landahl, Lundborg, Högstedt (stundom med
uppfiffning genom –er, Lundberger). I åtskilliga fall
tog man en del af hembygdens namn (Berg, Björck,

Huss), stundom med tillägget –man (Bergman,
Ljungman), stundom med svensk ändelse (Vising).

1800-talet afslutar den svenska namnbildningen genom
att äfven ”fjärde ståndet” nu lägger sig till med
släktnamn, som dela sig i tre grupper. Först komma de
oerhördt spridda namnen på –son, därnäst de efter
borgerligt föredöme bildare (Lundström) och slutligen
de redan på 1600-talet uppdykande soldatnamnen:
Modigh, Munter, Böös, Pik, Malm, Bång, Lilja,
Sommar.

Till denna inhemska – ehuru i flera hänseenden utifrån
påverkade – namnbildning kommer på grund af
inflyttning en mängd  utländska namn, som gifvertvis
också verkat förebildande på senare namntagare. Från
Tyskland kommer särskildt ett otal yrkesnamn; Böttiger
(tunnbindare), Falkman (falkvårdare), Kempff
(fäktare), Schlyter (portvakt), Wägner (forman), vidare
verktygsnamn (Bosse, bössa, Kahn, båt),
karakteriseringsnamn (öknamn): Kléen (liten), Lange
(lång), Schéele (skelögd), Wittrocck (hvit rock), Zorn
(vrede).
Tyska äro många djurnamn: Geijer (gam), Bahr (björn),
Wulff (varg) m.fl., förnamn sådana som Fritze,
Henschen (lille Hans), Steffen och de af dessa genom
ändelsen –s bildade: Lyttkens (lilla Luddes son), Peters
(Petri, Pettersson), vidare folknamn som Bremer,
Schotte, de Wahl (vallonen) och ortnamn som Cleve,
Hallendorff, Pechlin (liten bäck), Beskow (syrenorten)
och Stavenow.

Från Frankrike kommo under 1600-talets förra hälft
många vallonnamn: Charpentier (timmerman), Gilljam
(=Vilhelm), Lemon (munken); af andra inflyttade
kunna nämnas t.ex. Bernadotte, De la Gardie, Peyron –
de äro yrkesnamn, dopnamn eller härröra från ortnamn
(framför allt de på De-, Du-, eller d´).

Engelska namn äro senkomna och icke så vanliga:
Craafoord (kråkvadet), Smith (smed), Stuart
(hofmästare). Keltiska (O´Konor, Price), dansk-norska
(Gleerup, Melstad), slaviska (Aminoff, Snoilsky,
Wawrinsky, som är detsamma som svenska Larsson,
finska (Arpi = ärr), italienska (Ambrosiani), spanska
(Morales) o.s.v. äro mycket tunnsådda i vårt land.

Härtill kommer slutligen ett litet antal godtyckligt
bildade, hvilka ansluta sig till någon ändelsegrupp, men
hvilkas kärna ej är hämtad från de vanliga fatburarna:
Wahrenman (var en man), Kabner (af Karlsson, Bring
och Tegnér), Krikortz (Strokirk läst från slutet) m.fl. En
mycket stor del af de svenska familjenamnen har sökt
dölja ursprungsdelarna genom en egenartad stafning
(Teurnberg, Stenberij, Rocén). Hvilken ofta äfven
tjänar till att skilja olika släkter med samma namn
(Almquist, Almqvist, Almkvist).”

Så långt uppslagsboken. Som förtydligande kan sägas,
att namnen på –son eller –dotter ju inte var några
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Mats Hedell

riktiga efternamn så länge de inte gick i arv, utan kallas
patronymikon eller ”fadersnamn”. Under medeltiden
förekom även ”modersnamn” (metronymikon), i varje
fall inom kungliga släkter och frälsesläkter. Nordisk
familjebok tar den danske kungen Sven Estridsson som
exempel.
De adliga namnen användes inte heller som efternamn
förrän på 1500- eller 1600-talen, vilket också påpekas.

Kvinnor behöll i allmänhet sina egna efternamn även
om de gifte sig. För dem som bara hade patronymikon
var ju detta ganska naturligt, men samma sak gällde
även om fadern hade ett riktigt efternamn. Så
småningom verkar det som om änkor började
benämnas med den avlidne makens efternamn och
slutligen övergick de flesta kvinnor till att bära
mannens namn från och med giftermålet eller att ha
dubbelnamn.

I princip fick man ta vilket släktnamn man ville i äldre
tid (utom adelsnamn), bara genom att anmäla
namnbytet till prästen så att han fick skriva in det i
kyrkboken. Inte förrän 1901 blev lagarna strängare.
Sverige är det land som sägs ha haft flest
efternamnsbyten i hela världen. Tråkigt nog har det på
senare tid även blivit så att många invandrare känner
behov av att byta sina ursprungliga namn mot mera
svenskklingande. Det senare halvseklet har namnen till
stor del blivit mer fantasifulla än förr, eftersom många
väljer bland det finns i Patent- och registreringsverkets
svenska efternamnsförslag. Vad sägs om Apelram,
Hövervall eller Uvenbjörk? (än så länge lediga).
Sveriges vanligaste efternamn – förutom –sonnamnen –
lär dock fortfarande vara Lindberg.

Från och med en lagändring 1982 är även ”kvinnliga
patronymikon”, d.v.s namn som slutar på –dotter,
tillåtna att ha som efternamn igen. Både manlig och
kvinnlig förled går också bra (Martinsdotter,
Kerstinsdotter. Att ha kvinnlig förled lär dock utnyttjas
förvånande sällan.

Kugelberg har kommit!
 Rötterbokhandeln har fått en ny produkt - Kugelberg
på DVD. Pris 395 kr (Medlemspris 345 kr)

Otto Kugelberg (1843-1916) är ett namn som kanske
inte säger så mycket för dagens släktforskare. Men, för
den som hade samma intresse för 100 år sedan var han
den store specialisten. Hans djupa kunskap i dåtidens
släktforskning utnyttjades flitigt av, för dagens forskare
mer välkända namn, som Gustaf Elgenstierna och
Victor Örnberg, för att bara nämna ett par.  

En av hans stora samlingar är de klipp ur ett okänt antal
tidningar av födelse-, vigsel- och dödsannonser från i
huvudsakligen 1888-1904 som han sammanförde i 33
kapslar omfattande ca 15.000 pappark med de
inklistrade notiserna, ibland på båda sidorna. Denna
värdefulla samling, som vid hans död donerades till
Kungliga biblioteket, har släktforskarförbundet nu
skannat och presenterar på en DVD som 21.600 bilder. 

De finns flera tekniska möjligheter att tillgodogöra sig
bilderna. Man kan förstora dem, klippa ut, spara och
skriva ut valfri storlek. 

Sammantaget ger bildsamlingen en möjlighet att tränga
in längre i familjebilden hos de som förekommer i
samlingen än en vanlig död- eller födelsebok kan
förmedla. (3 maj 2006)

http://
www.genealogi.se/

Läs mer om namn:

Leta hur många som heter ett visst förnamn/efternamn.
Listor över de förnamn som varit populärast de senaste
åren.
http://www.scb.se/templates/Product____30895.asp

Vilka lagar och regler gäller för namn ändringar
http://www.prv.se/personnamn/lagar_regler.html

Massor om namn och historia därom
http://susning.nu/Efternamn

Gravstenar i Amerika
http://www.findagrave.com/
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DIS-MITTs
funktionärer
2006

DIS-MITT-ombud:

Dellenbygdens SFF: Vakant,
Hembygds- och SF Nolaskogs: Lennart Näslund, Nordanås 134, 891 92 Ö-VIK, tel 0660-37 21 09,
e-post: lintagan”at”home.se
Jämtlands läns SFF: Georg Hansson, Lillfjällvägen 4, 831 71 ÖSTERSUND, tel 063-852 12,
e-post: g.hansa”at”mbox300.swipnet.se
Midälva GF: Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel 060-55 83 39, e-post:

        ann.lin”at”telia.com
Nordanstigs Bygd och Släktband: Lage Bergvik, Vändbrov. 8, 820 78 HASSELA, tel 0652-400 00,

        lage.b.bergvik”at”nordanstig.mail.telia.com
Sollefteå SF: Jörgen Desén, Storg 120 d, 881 40 SOLLEFTEÅ, tel 0620-591 06,
e-post: jorgen”at”desen.nu
Västra Häsinglands FF: Gertrud Söderin, Box 58, 827 22 LJUSDAL, tel 0651-155 87,
e-post: soderin”at”zeta.telenordia.se
Ådalens SFF: Curt Sundqvist, Box 88, 870 32 ULLÅNGER,  tel 0613-130 00, e-post:

         curt”at”hkship.se
Föreningsadresser:
Föreningen DIS-MITT, Skolg 3A, 825 31 IGGESUND
Postgiro 620 19 15-3, Org.nr 889201-9814
DIS-MITT’s hemsida, c/o Joacim Söderström, Björneborgsg 66, 854 62  SUNDSVALL, tel: 060-

       155030, e-post webmaster”at”dis-mitt.se
Hemsida: www.dis-mitt.se
Föreningen DIS, Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING, Tel 013-14 90 43, Telefax 013-14 90 91,

        Postgiro: 140 33-5, e-post: dis”at”dis.se Hemsida: www.dis.se

Staffan Bodén Ordförande tel 0650-561417 ordforande”at”dis-mitt.se

Karl-Ingvar Ångström V.ordförande tel 0611-20341 v.ordforande”at”dis-mitt.se

Reine Björkman Sekreterare tel 0660-18941 sekreterare”at”dis-mitt.se
Redaktionsgrupp

Jan Lilliesköld Kassör tel 060-536359 kassor”at”dis-mitt.se
Medlemsregistator

Anna Söderström Ledamot, tel 060-155030 ledamot1”at”dis-mitt.se
Redaktör

Harriet Frändén Ledamot. tel 0652-51028 ledamot2”at”dis-mitt.se

Arne Ahlström Ledamot tel 063-109719 ledamot3”at”dis-mitt.se

Lars Åström  Suppleant tel 060-501141 suppleant1”at”dis-mitt.se

Georg Lundqvist Suppleant tel 0660-220882 suppleant2”at”dis-mitt.se

Vakant Suppleant tel suppleant3”at”dis-mitt.se

Robert HammarstedtHedersled, tel 060-302 28 robert.hammarstedt”at”telia.com
Teknikansvarig

Joacim SöderströmWebbmaster, tel 060-155030 webmaster”at”dis-mitt.se
Redaktionsgrupp

Tomas Sahlin DISBYT-omb. tel 060-15 84 11 disbyt”at”dis-mitt.se
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Sedan hösten 2004 finns en CD om Hammerdals
socken i Jämtland utgiven. Den utgör en byvis
förteckning över de som ägde eller brukade gårdarna i
de 17 byarna i denna socken under 1600-talet och till i
mitten av 1700-talet. Den som har tagit fram CD:n
heter Björn Espell. Han har av eget intresse försökt
forska fram så mycket som möjligt om de ca 500
bönder och deras familjer som bott här under den här
angivna tidsperioden. Som ett visst underlag för
forskningen hade han Georg Hansson i Östersund, som
genom sin serie Byarna i Ström på 1600-talet inspirerat
honom, och även det som denne tidigare hade forskat
om Hammerdals socken Som källor har Björn Espell
huvudskaligen använt kyrkböcker, domböcker,
lagfartshandlingingar tiondelängder mm, samt ett antal
andra källor som listas på särskild sida på CD:n.

Själva CD:n består av ett antal sidor för att läsas via
WEB-läsare. Varje by har sin egen sida. För de byar
som består av flera gårdar så finns det en ”box” överst
på sidan för att välja vilken gård man vill komma fram
till på aktuell sida.

Innehållet är sedan i form av en gårdsgenealogi,
såtillvida att varje bonde är listad kronologiskt i egen
punkt. Under respektive punkt finns sedan alla
uppgifter runt denne person skriven såsom löpande
text. De olika uppgifterna har referenser till källorna
inom paranteser. Som inslag av ej så faktaspäckade
uppgifter så finns även vissa citat (eventuellt
”försvenskade”) utdrag från domböcker och andra
källor.

Förutom de olika by-sidorna och tidigare nämnda
källsida, så finns det även sidor med ett Personregister
sorterat efter första bokstaven i för- och efternamn, en
Ordlista huvudsakligen innehållande förklaringar till de
förkortningar som används i texterna samt även en
Sockenkarta.
På sidan med ordförklaringar finns även uppgifter om
gårdsnumreringen i Jämtland, information om de olika
förekommande skatterna samt gamla mått och vikter.

Eftersom informationen är inlagd i form av
gårdsgenealogier så fungerar inte skivan som en
databas att kunna söka i, utan man får själv vid behov
söka med hjälp av webb-läsarens sökfunktion på varje
enskild visad sida. Detta kan tyckas vara lite
omständigt, men jag tycker personligen att detta vägs
upp av den myckna informationen man kan läsa om
varje enskild bonde.

Undertecknad köpte själv denna CD hösten 2005,
sedanjag kommit fram till att det fanns flera anor i
Hammerdal på min svärfars sida. Jag har haft stor nytta
och även mycket nöje att läsa det som finns skrivet där
!

Det finns även senare framtagna kompletteringar till
uppgifterna på denna CD. Detta finns att hämta på
Björn Espells egna hemsida med adress: http://
w1.631.telia.com/~u63113361/index.html.

Som alltid, så rekommenderas det att själv kontrollera
uppgifterna i originalkällorna !

/Jan Lilliesköld

Historiska personer - på CD
Historiska personer - ”Sveriges regenter under
1000 år” - på CD! En historisk ”uppslagsbok” till
nytta och nöje för alla, som är historiskt
intresserade; ett helt unikt släktregister med
biografier och bilder - till skillnad mot en vanlig
uppslagsbok, kan du här enkelt följa släktlinjerna,
från generation till generation, bara genom att
klicka! 

CD-versionen innehåll är samma som finns på
Internet, men du slipper vara uppkopplad när du
söker i den historiska databasen, som innehåller
över 2500 historiska personer och deras
släktförhållanden. På CD:n finns c:a 300 bilder
och för över 1300 historiska personer finns
biografier/texter .
Dessutom ger en effektiv sökmotor oanade
möjligheter till sökning av historiska fakta på CD:n.
Även fritextsökning kan göras...

CD:n kostar 195:- 
Leveranstid 7-10 dagar

Du beställer din CD genom att göra en inbetalning
direkt till postgiro 4261263-0

OBS! Glöm inte att skriva ditt namn och adress på
inbetalningen. Betalat du via internet bör du skicka
e-post till oss och ange ditt namn och adress...
Källa: http://historiska-personer.nu/

Hammerdals socken 1600-1750 på CD
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För att inte missa något
evenemang under hösten

glöm ej att titta in på
http://www.dis-mitt.se/

Handmålade
släktträd.
Vill du få ditt släktträd på väggen som en
vacker tavla? Varför inte beställa en från en
konstnär som målar det åt dig. Vill du veta mer
kan du kontakta Anna Murgia på telefon 040-
551221 eller läsa mer på hemsidan http://
www.illustramurgia.com/
Prisinformation från hemsidan:
Liten
En underbar dop- eller födelsedagspresent till
de små i familjen är mitt specialframtagna
barn-släktträd. På papper av hög kvalitet får du
en A3-reproduktion av ett gulligt akvarellträd
med tre generationer, med nallar och
namnbrickor till ett, två eller tre barn.
Ett träd som du fyller i själv kostar 300:-
inklusive frakt. Vill du att jag ska handtexta
namnen åt dig tillkommer 100:- per träd.
Inspirera dina barn eller barnbarn att själv söka
sina rötter när de blir äldre, med denna
personliga gåva!
Stor
De stora träden är helt unika för varje kund
och brukar ligga i format 70x100 eller större.

Dessa träd kostar från 3.000:- och uppåt,
beroende på hur många generationer,
illustrationer och fotografier du vill ha med.
Tveka inte att kontakta mig för ett exakt pris
på just ditt träd.
Mittemellan
Ett mellan-alternativ till ovanstående träd är
ett något mer standardiserat träd i A3-
(29,7x42 cm) eller A2-format (42x59,4 cm).
Dessa ”mellanträd” innehåller upp till fyra
generationer och finns med plats för upp till
sex barn. Du kan dessutom välja motiv på
”extra-illustrationen” (det finns tex nallar, en
fotboll, en docka, mm att välja på), och du får
samtliga namn och datum tryckta på trädet.
Dessa träd kostar från 500:- exklusive. frakt
och kan fås på papper eller väv.
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INBJUDAN

Härmed inbjudes till en kurs i
Lokalhistoria

vid
Mittuniversitetet, Campus Härnösand!

Kursen, som kommer att gå av stapeln 5 lördagar i höst
(14/10, 28/10, 18/11, 2/12, 16/12), är kostnadsfri och
består av tre moment:
1. En översikt över historievetenskapens utveckling i
Sverige från 1800-talets mitt till idag. Dessutom en inblick
i vetenskaps- och kunskapsteoretiska grunder för
humanvetare i allmänhet och historiker i synnerhet.
2. En orientering i vår vetenskaps grunder, teori, metod
och källkritik.
3. Praktiska övningar, enskilt eller i grupp, i form av en
egen lokalhistorisk uppsats.

Kursens mål är att den studerande ska
a. inhämta grundläggande kunskaper och insikter

om historikernas sätt att arbeta
b. få en ökad förståelse för lokalsamhällets

utveckling över tid, i ett nationellt och
internationellt perspektiv

c. skaffa sig metodiska och didaktiska färdigheter
att på ett vetenskapligt sätt bearbeta
lokalhistoriskt källmaterial

Kursbevis utfärdas till dem som godkänts.

Anmälan kan göras på Mittuniversitetets hemsida,
www.miun.se, fr.o.m. första veckan i juni. För vidare
information hänvisas till kursansvarig lärare, Svenbjörn
Kilander, som säkrast kan nås på per e-post
(svenbjorn.kilander”at”miun.se)

Härnösand den 5 maj 2006
Svenbjörn Kilander
docent

Svenska Gods
och Gårdar.
Mats Ekedahl insåg att han höll på att nöta ut sin
bok om Svenska Gods och Gårdar, då föddes iden
att digitalisera den och innan han var klar hade fler
böcker följt och det blev sammanlagt 3 skivor som
finns att köpa på www.obdr.se där man även kan se
ett exempel på hur det ser ut på skivan.
Skivan som kan vara av mest intresse för vår
region omfattar följande:

Norra Sverige
..1 Värmland (norra) ”Värmlands
Gårdar” 1948
..2 Värmland (sydvästra) 1944
..3 Värmland (sydöstra) 1945
20 Dalarna (södra) 1939
21 Dalarna (norra) 1940
34 Hälsingland 1940
35 Medelpad 1940
36 Ångermanland 1941
37 Västmanlands län 1940
38 Norrbottens län 1942
39 Gästrikland 1941
40 Jämtland 1939
42 Västerbottens län (södra) 1942
43 Västerbottens län (norra) 1943
44 Västerbottens lappmark 1943
47 Härjedalen samt delar av västra
Hälsingland 1942

Priset är 399kr per skiva eller 999kr för samtliga 3
skivor.

Anna Söderström

Kontakta
Mittuniversitetet

Campus Härnösand

871 88 Härnösand

Telefon: 0771-975000

Fax: 0771-975001
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Onsdagsöppet på ”Kusten”, Stockvik
MGF håller öppet i sammarbete med Dis-mitt för forskning
i vår nya lokal på ”kusten” i Stockvik, Sundsvall. Ingång på
baksidan mot fotbollsplanen i källaren.
Vi hälsar alla välkomna medlem eller ej. Microkort för
medelpad och mer därtill och läsare finns på plats. Inom
en snar framtid hoppas vi även få klart med bredband så vi
kan koppla upp oss.
Forskarvärd finns på plats för viss assistans

Välkomna!

Från: 2006-09-20, 18:00
Till: 2006-12-15, 22:00
Kontaktpersoner: Styrelsen

Fadder-/utbildarträff i Sundsvall 23 sep 2006
En träff för faddrar och utbildare med föredrag och
diskussioner om olika delar och olika verktyg i
datorprogram. Nytt kursmaterial i Disgen presenteras.

Från: 2006-09-23, 09:30
Till: 2006-09-23, 16:00
Kontaktpersoner: Staffan Bodén

Träff i Släktforskarhörnan, Alnö bibliotek
Välkommen att bekanta dej med den nya
släktforskarhörnan och med Dis-MItts & MGF’s lokalombud
på Alnö, Lennart Lindqvist! Vi vill gärna höra vad du har
för synpunkter på forskarplatsen och önskemål om
kompletteringar.

Även representanter för Alnö hembygdsförening och Alnö
bibliotek kommer att finnas på plats.

Från: 2006-09-25, 19:00
Till: 2006-09-25, 21:00
Kontaktpersoner: Styrelsen

Fornminnesföreningen Norra Berget
Fornminnesföreningen firar 100 år och givetvis finns Dis-
mitt & MGF med.

Från: 2006-09-29, 10:00
Till: 2006-09-30, 16:00
Kontaktpersoner: Styrelsen

Lördags öppet på HLA
Första lördagen som Härnösands landsarkiv håller öppet i
höst

Från: 2006-09-30, 10:00
Till: 2006-09-30, 15:00
Kontaktpersoner: Styrelsen

Disare inom Gästrikland och Norra Uppland
Nästa DIS träff kommer att ske den 10 okt kl. 18.00.
Reservera det i din kalender. Mera information kommer till
Er via mail. Ni som inte har anmält er mail adress till DIS
kan kontakta mig claes.emback@tele2.se.

Hälsningar Claes Embäck

Från: 2006-10-10, 18:00
Till: 2006-10-10, 21:30
Kontaktpersoner: Claes Embäck

Programkväll på Kunskapsloftet
Släktforskning. Råd och tips till nya och erfarna.
Lena Lundin och Lennart Lindqvist informerar om
släktforskning samt om föreningarna MGF, DIS-Mitt och
DIS.

Kl 19:00
Bunsta-Petter.
Gunilla Vikberg berättar.

Från: 2006-10-26, 18:00
Till: 2006-10-26, 21:00
Kontaktpersoner: Styrelsen

Lördags öppet på HLA
Lördags öppet på landsarkivet i härnösand

Från: 2006-10-28, 10:00
Till: 2006-10-28, 15:00
Kontaktpersoner: Styrelsen

Lördags öppet på HLA ”Arkivens dag”
Lördagsöppet på landsarkivet i Härnösantds

Från: 2006-11-11, 10:00
Till: 2006-11-11, 15:00
Kontaktpersoner: Styrelsen
]
UTB I SLÄKTFORSKARPROGRAM I HÖST I
JÄMTLAND
Grundkurs i DISGEN kommer att genomföras helgen 11-12
november om minst 8 personer anmäler sig.

Påbyggnadskurs i DISGEN kommer att genomföras under 1
dag om tillräckligt antal anmälningar kommer in, tidpunkt
bestäms senare.

Kurser i Holger och Min Släkt kan också arrangeras om
tillräckligt intresse finns.

Intresseanmälningar skall lämnas till Arne Ahlström senast
23 september.

arne.ahlstrom@comhem.se

Från: 2006-11-11, 10:00
Till: 2006-11-12, 18:00
Kontaktpersoner: Arne Ahlström

Men håll utkik för det kommer mera hela tiden!!

Evenemang och aktiviteter



10

Sveriges
befolkning 1900
CD-skivan ”Sveriges befolkning 1900”
innehåller basfakta om de 5,2 miljoner
personer som levde i Sverige i slutet av
1800. Uppgifterna kommer från Statistiska
centralbyråns avskrifter av kyrkans
husförhörslängder. Dataregistreringen har
utförts som olika arbetsmarknadsprojekt
under ledning av SVAR/
Riksarkivet.Utgivare: Sveriges
Släktforskarförbund och SVAR/
Riksarkivet.Databasen är fritt tillgänglig i
Forskningsarkivet
http://www.foark.umu.se/samlingar/da_svbef1900.htm

Emigranten
populär 2006
CD:n är en ny version av Emigranten 2001. Den
omfattar sammanlagt 1,5 miljoner personer som
utvandrat från hela Sverige från början av 1800-
talet till 1950. Färden har i första hand gått till
Amerika, men också till Sydafrika, Australien, Nya
Zeeland, Argentina, Ryssland, Norden m.m.

Grundarbetet har gjorts av landsarkivet i
Göteborg, men resultatet har tillkommit genom ett
samarbete mellan flera organisationer.

Skivan kostar 350 kronor och kan beställas
genom

Riksföreningen Sverigekontakt

Box 53066

400 14 Göteborg

tfn 031-20 65 63,

De förändringar som är sedan senaste
versionen av skivan är:

• Två skivor har blivit en

• Priset har sjunkit till 350 kronor

• Gemensam sökfunktion för samtliga
databaser har installerats

• Skrivfel har rättats

• Vissa databaser har kompetterats från
1930 till 1950

• Ny databas över Emigrantagenten
Bröderna Larssons korrespondens 1879-
1911 (63 000 brevskrivare) har tagits in
med uppgift om namn, bostadsort,
destinationsort, brevinnehåll.

• Särskilda mer genomarbetade databaser
för Göteborg och Värmland har nu fått
plats på skivan.

• Kortfattad manual finns på skivan

CD:n finns bara på svenska och endast för PC.

http://www.ra.se/RA/dokument/emigranten.htm

Mailavisering om att ny tidning kommer!

Du har väll inte missat att anmäla din e-
postadress på vår hemsida http://www.dis-
mitt.se så att du får ett meddelande varje gång
ny tidning finns att ladda ner från hemsidan.
Om du anmält din adress men inte får något
meddelande, kontrollera att du uppgett rätt
adress. Jan Lilliesköld hälsar att han vid varje
utskick får några meddelanden i retur p g a
adresserna inte längre är giltig. Ange ditt
namn, din e-postadress och ditt
medlemsnummer i DIS för lättare hantering.
Din e-postadress kommer endast att användas
till detta syfte så länge du inte önskat mer
information via e-post.

Databas med invandrare till USA 1892-1924
Över miljonen svenskar gav sig iväg västerut och
hälften av dem anlände till den nya världen via
Ellis Island i New York. 1200 mormoner har under
8 år arbetat ideellt med att överföra uppgifterna till
databasen. Av 22 miljoner resenärer, som kom till
den lilla ön söder om Manhattan under dessa år,
var 17 miljoner invandrare! Databasen innehåller
uppgift om invandrarens kön, ras, ålder och
hemort, fartyg, avrese- och ankomstdatum,
medresenärer och ibland även kontaktperson i
USA. Det går även att beställa fotografier (i de fall
det finns)
http://www.ellisislandrecords.org/
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Så har årets begivenhet gått av stapeln i
Stockholm på Factory i Nacka Strand. Som
Staffan redan nämnt så hade vi problem med
logistiken och vår monter och annat material
blev kvar i Sundsvall. Trotts strålande sol var
helgen full av ivriga släktforskare och andra
intresserade som trängdes i den ändå väl
tilltagna lokalerna.
Dis hade ett helt eget rum där alla
regionföreningar hade sin egen monter.
Som vanligt presenterades många nya skivor
och annat av intresse. Jag har här i tidningen
gett plats åt några skivor som är mer eller
mindre sprallande färska och även de otroligt
vackra handmålade antavlorna som Illustra
Murgia visade.
JLS, Nolaskogs och MGF hade hyrt en monter
gemensamt och kallade sig för ”kartellen Mitt
i Sverige, här sålde man allt från böcker till
surströmming och en hel del CD-skivor från
vår region däremellan.
På det hela taget var det rejäl geografisk
spridning på monterutställarna det var

Gotland, Malmö och hela vägen upp till Boden
Överluleå och då har vi bara tagit de svenska
utbudet, därtill ska vi lägga till Tyskland,
USA, Finland, Danmark, Norge och
Storbritannien.

Anna Söderström

Släktforskardagarna 2006
Vy över rummet som DIS disponerade under släktforskardagarna

Genom vårt sammarbete med HSN
(övik) har även Dis-mitts medlemmar
tillträde till lokalen på
Ångermanlandsg 28

T.o.m 2006-12-05 är lokalen öppen:

Tisdagar 10.00-20.00

Övriga tider har medlemmar tillträde
till lokalen efter överenskommelse.

Tfn 073-04 92 444 (Reine Björkman)
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Boktips
Ordbok främst avsedd
för släktforskare.
Närmare 20 000 ord,
vilka förekommer i
exempelvis kyrkböcker
och husförhörslängder,
förklaras. Kapitel om
yrkesbeteckningar och
titlar samt genomgång
av tysk skrivstil,

alfabet och handstil. Reviderad och med 8
000 ord utökad upplaga.
Övrigt
I den praktiska släktforskningen stöter man
på många ord och uttryck som är föråldrade
och svåra att förstå. En del av dem hittar
man inte i vanliga ordböcker. Därför har
denna ordbok kommit till som naturligtvis
också är till stor hjälp för andra som forskar
i gamla arkiv: historiker, folklivs- och
hembygdsforskare m.fl.
Denna fjärde utgåva innehåller mer än 8000
nya uppslagsord, totalt finns nu närmare
20000 ord förklarade. Ord som förekommer
i gamla arkivhandlingar, t.ex. kyrkböcker,
husförhörslängder, domböcker,
bouppteckningar, mantalslängder och
militära rullor. Dessutom ryms de gamla
mynten, stycketalen, längd-, yt- och
viktmåtten. Gamla titlar och
yrkesbeteckningar har fått en särskild
förteckning i slutet av boken. Här finns en
även föklaringar till latinska personnamn,
latinska sifferkobinationer och en nyckel till
uttal av latinska ord. Sist, men inte minst
användbart, bjuder boken på en repetition
av den tyska skrivstilen, både alfabetet och
några vanliga handstilsvarianter.

Kent Andersson är en erfaren släktforskare,
välkänd för många genom sin tjänst på
Sveriges Släktforskarförbund i Göteborg.
Han har tidigare publicerat flera böcker i
släkt- och lokalhistoria.
Henrik Anderö var på sin tid en flitigt anlitad
ledare för studiecirklar och kurser i
släktforskning. Hans Ordbok för
släktforskare utgör kärnan i denna nya bok,
fortfarande andvänds hans Läsebok för
släktforskare flitigt.
Ordbok för släktforskare
Författare: Andersson, Kent , Anderö,
Henrik
Medarbetare: Anderö, Henrik (medf.)
Bindning: Inbunden
Antal sidor: 256
Förlag: Ica Bokförlag

Utgivningsland: Sverige
Utgivningsdatum: 2006
ISBN: 9153427548
Upplaga: 5., helt omarb. och utvidgade
uppl.
Språk: Svenska
Höjd: 247 mm
Vikt: 562 g
SAB: Ld(x)
Kategorisering: Ordböcker   Hobby  
Källa: bokus.com

Släktforskning
Författare: E ThorsellU Schenkmanis
Kategori: Hobbyböcker
Sidor: 176
Bindning: Inbunden
Cirkapris: 259
ISBN: 91-534-2344-5

Reviderad utgåva – nu med IT-tillägg!Visst
har du någon gång frågat dig varifrån din
familj kommer? Undrat över släktens
särdrag, det ovanliga förnamnet som går i
arv, eller helt enkelt hur det var när farfar
var ung? Här får du hjälp att söka dig bakåt
i din egen historia. Du får tips om hur du
kan börja på hemmaplan med att ställa
frågor och gå igenom vindar och fotoalbum.
Sökandet fortsätter sedan in i arkiven bland
gamla kyrkböcker, domstolshandlingar och
folkbokföring. Du får lära dig hur du
sammanställer din forskning och gör
antavlor och stamtavlor. Nyskrivna avsnitt
behandlar hur du söker i databaser och på
internet. Dessutom tips på hemsidor som
hjälper dig vidare bakåt i leden. 60 foton.
http://www.forlaget.ica.se/include/modules/bok/
uno.asp?id=570



1

Nr 4 2006
Redaktör: Anna Söderström Björneborgsg  66, 85462  Sundsvall tel: 060-155030

 Innehåll
Faddrar inom vårt område .......................................................................................... 2
Ord från ordförande: .................................................................................................. 2
Att släktforska på Församlingsexpeditionerna .......................................................... 3
DIS-MITTs funktionärer 2006 ................................................................................... 6
DIS-MITT-ombud: ..................................................................................................... 6
DISare i Gästrikland och norra Uppland ................................................................... 7
Ord från redaktören: ................................................................................................... 7
Rapport från MGF från Arkivens dag ........................................................................ 7
Välkommen till Gränsträff!! ...................................................................................... 8
Rapport från DIS-MITT’s Fadder- och utbildarträff ................................................. 9
Mailavisering om att ny tidning kommer! ............................................................... 10
Släktportalen............................................................................................................. 10
DIS-MITT besöker ”Släktforskardag” i Vildhussens land ...................................... 11
Boktips...................................................................................................................... 12



2

Faddrar inom vårt område
PC/Disgen-faddrar
Claes Embäck, tel 026-192500, e-post: claes.emback”at”swipnet.se
Arne Ahlström, tel 063-109719, e-post: arne.ahlstrom”at”comhem.se
Tony Rödin, tel 070-3506304, e-post: tony.rodin”at”home.se
Staffan Bodén tel 0650-561417 e-post: sboden”at”post.utfors.se
Joacim Söderström, tel 060-155030, e-post: joacim.h.soderstrom”at”telia.com
Arne Bixo, tel 0691-305 02, e-post: arne.bixo.dis”at”telia.com
Peter Johansson, tel 0660-375567, e-post: peter.johansson”at”city.ornskoldsvik.com
Lennart Näslund, tel 0660-372109, e-post: lintagan”at”home.se
Sven Schylberg, tel 063-20701 e-post: slb312r”at”tninet.se
Mac/Reunion-faddrar
Gunilla Hermander, tel 0650-94188, e-post: macnilla”at”telia.com
Micael Korndahl, tel 0647-664777, e-post: micael”at”gensoft.se
Kerstin Farm, tel 060-679111, e-post: kerstin.farm”at”telia.com
PC/Holger-faddrar
Tony Jonsson, tel 0612-6716314, e-post: transduco”at”yahoo.se
Wido Lith, tel 063-128961, e-post: widolith”at”hotmail.com
Min Släkt fadder
Björn Nilsson, tel 063-128378 e-post: bjonil”at”telia.com

Staffan Bodén

Ord från ordförande:
Hösten 2006 vill inte
gå över i vinter. Den
segar på med regn
och plusgrader. Nu
längtar man efter att
snön ska täcka
marken och lysa upp

i mörkret igen som vanligt.
I september organiserade DIS-MITT
åter en lördagsträff för utbildare. De
senaste 4 åren har vi haft 3 sådana
träffar mycket för att DIS centralt inte
haft några träffar för sina faddrar med
sådant innehåll. Vi anser att man når
flest intresserade människor om
utbildningen ordnas i regional regi dvs.
lokalt inom resp. område. Synpunkten
har framförts till DIS styrelse men inte
ännu fått gehör.
Snart inträffar några viktiga möten:
Styrelsemöte i DIS 20-21/1, DIS-MITTs

årsmöte 24/2 (15års-jubileum), DIS
årsmöte 10-11/3.
Inbjudan till vårt möte (24/2) skickas ut
till alla medlemmar i god tid. Det blir
förhandlingar, underhållning, föredrag
och en buffé, som man får föranmäla sig
till. Ett viktigt ärende vid årsmötet är
andra beslutet ang. en stadgeändring.
Förhandsinformation ang.
släktforskarförbundets ekonomi gör att
vi noga bör följa utvecklingen och
hoppas att resultatet inte blir lika dåligt
som föregående år.
Till sist vill jag önska alla en riktigt

GOD JUL och GOTT
NYTT ÅR
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Svenska Kyrkan är ju numera skild från Staten men
man har på många församlingar fortfarande kvar
kyrkoböckerna, d.v.s. folkbokföringshandlingarna, från
slutet av
1800-talet fram till dess att Skatteverket år 2000 tog
över ansvaret för folkbokföringen. Böckerna skall
under de närmaste åren successivt lämnas över till
Landsarkiven.

Som släktforskare har man ju då och då anledning att
besöka församlingarna för att leta i olika kyrkoböcker.
Dessa kyrkoböcker är allmänna handlingar som alla
medborgare har rätt att ta del av med vissa få undantag
för uppgifter som är sekretesskyddade.
(Se Tryckfrihetsförordningens 2 kap, 17 par.)

Jag har talat med ett flertal släktforskare, som i likhet
med mig själv, har råkat ut för att en del församlingar
har hittat på egna regler, som inte stämmer överens
med lagstiftningen, om vad man får lov att se i
kyrkoböckerna. Det kanske därför kan vara av intresse
för många släktforskare att få klarlagt vad som
egentligen gäller i denna fråga.

Dels kanske det finns en okunnighet hos många, om
vilka handlingar som man har rättighet att ta del av,
dels finns det kanske en okunnighet hos personalen på
en del församlingar om vilken skyldighet man har att
låta medborgarna ta del av kyrkoböckerna.

Den i Sverige ganska unika rättigheten för alla
medborgare att få ta del av nästan alla allmänna
handlingar som förvaras hos statliga eller kommunala
myndigheter kallas för Offentlighetsprincipen.

I den fortsatta redogörelsen här redovisas alltså
rättigheten att få tillgång till de kyrkoböcker som
förvaras på församlingsexpeditionerna eller på våra
Landsarkiv, samt de skyldigheter dessa två instanser
har att låta oss ta del av de här handlingarna. För
enkelhetens skull används här generellt benämningen
kyrkoböcker för de folkbokföringshandlingar som
avses i lagen. Eftersom ju även Landsarkiven förvarar
kyrkoböcker så gäller samma principer för tillgången
till dessa böcker där, som vid församlingarna.

Låt oss alltså först och främst slå fast att
kyrkoböckerna tveklöst är allmänna handlingar. Dessa
kan sedan vara offentliga eller sekretesskyddade.
Det finns en åldersgräns i lagen, som säger att
kyrkoböcker äldre än 70 år är offentliga handlingar och
de som är yngre än 70 år kan innehålla uppgifter som
dels är offentliga och som dels behöver skyddas av
sekretess.

Vad gäller då för kyrkoböcker som är
äldre än 70 år?

Om Du kommer in på en församling och ber att få titta i
en kyrkobok, exempelvis en födelsebok från år 1915,
som ju är en offentlig handling eftersom den är äldre än
70 år, så gäller följande:

Församlingen är skyldig att lämna ut kyrkoboken
genast eller så snart det är möjligt, så att den på plats,
kan läsas, kopieras, skrivas av eller fotograferas. Du
har rätt att kostnadsfritt få någon enstaka kopia. Du
behöver inte uppge Ditt namn eller vad Du skall ha
uppgifterna till.
(Se Tryckfrihetsförordningens 2 kap, 12-15 par.)

Här gäller det för både släktforskaren och församlingar
att hantera detta med viss sans och balans. Det duger
inte att komma in till en församling och dänga
Tryckfrihetsförordningen i bordet och föra högljudda
diskussioner om vilka rättigheter Du har. Det skapar en
dålig anda och stämning vilket inte gagnar relationerna.
Om församlingen vägrar att lämna ut nämnda kyrkobok
måste Du kunna föra en konstruktiv och avspänd
dialog där Du stillsamt försöker få dem att förklara
varför de inte anser sig kunna lämna ut en allmän
offentlig handling, vilket de ju är skyldiga att göra
enligt lag.

Det bästa är nog, att så långt det är möjligt, försöka
undvika att exercera med lagparagrafer hit eller dit.
Notera istället vad församlingen har att säga och gärna
vem du talat med.

Församlingen måste nämligen tala om för Dig varför
man inte vill lämna ut en handling. Det vill säga, man
måste ange vilken paragraf i Sekretesslagen som man
stödjer sig på för att vägra utlämning. Man är även
skyldig att lämna besvärshänvisning så att Du kan
överklaga beslutet.

En annan aspekt på detta är ju, att om man som
släktforskare har åkt många mil till en församling för
att få möjligheter att titta i en kyrkobok så kan man
naturligtvis bli besviken, för att inte säga irriterad, om
man inte får ut de uppgifter som man vill ha. Därför
bör man kanske i sådana här fall först kontakta
församlingen för att undersöka vilka möjligheter de har
att tillgodose Dina önskemål. Det skall även påpekas
här att församlingen även är skyldig att, i viss
omfattning, lämna ut uppgifter ur allmänna och
offentliga handlingar per telefon, fax eller e-post.

Att släktforska på Församlingsexpeditionerna



4

Det finns ett aktuellt exempel här som kan vara värt att
återge som ett belysande exempel på hur det absolut
inte får gå till. En släktforskare besökte en församling
långt hemifrån för att undersöka uppgifter i en
födelsebok från just 1915. Han fick dock bara läsa de
aktuella raderna, övriga uppgifter var ”avmaskade”, så
att det inte gick att läsa någonting annat. På förfrågan
varför man gjorde så blev svaret ”det kan finnas
känsliga uppgifter här”. Det här är alltså ett exempel på
”dubbelfel” från församlingens sida. Släktforskaren
hade rätt att få läsa allt i den här boken utan några som
helst inskränkningar eftersom den var äldre än 70 år.
Vidare så finns det inget begrepp i lagens mening som
heter ”känsliga uppgifter”. Antingen så är en uppgift
offentlig eller så är
den
sekretesskyddad.
Någonting
däremellan
existerar helt
enkelt inte.

En sak som Du
inte skall acceptera
så där utan vidare i
varje fall, är att om
Du kommer till en
församling och ber
om att få titta i en
kyrkobok och man
då säger: ”Tyvärr -
vi har inte tid med
Dig i dag. Du får
komma tillbaka en
annan dag”. Lagen
säger att ”allmän
handling skall
lämnas ut genast—
-”. Även här, bör
man emellertid
som släktforskare
vara lite smidig
och inte hävda sin
rätt till varje pris.
Det kan ju finnas
starka skäl till
varför man inte har
tid. En sådan här
fördröjning av ett utlämnande är dock något som bara
kan accepteras i undantagsfall och då i bästa
samförstånd.

Att vägra lämna ut en gammal kyrkobok för att den är
sliten eller i dåligt skick och att den därigenom skulle
kunna skadas ytterligare är heller inget skäl som
behöver godtas av släktforskaren. Församlingen är då
istället skyldig att lämna ut en fotokopia av de begärda
uppgifterna. Alternativet kan vara att låta
släktforskaren själv, med bistånd från personalen,
fotografera av de uppgifter i boken som är av intresse.

Sammanfattningsvis gäller alltså beträffande
kyrkoböcker som är äldre än 70 år:
Du har obegränsade rättigheter att ta del av
innehållet i dessa böcker.
Församlingen är enligt lag skyldig att (genast) låta
Dig ta del av de uppgifter Du önskar.

Vad gäller då för kyrkoböcker som är
yngre än 70 år?

Lite mer komplicerat blir det om Du begär att få ta del
av en kyrkobok
som är yngre är
70 år. Då gäller
nämligen i vissa
fall sekretess.
Här återges den
exakta lagtexten
som avser
folkbokföringen
( Sekretesslagen
7:15 ).

”Sekretess gäller
för uppgift om
enskilds
personliga
förhållanden, om
det av särskild
anledning kan
antas att den
enskilde eller
någon
närstående till
den enskilde
lider men om
uppgiften röjs.”
I fråga om
uppgift i allmän
handling gäller
sekretessen i
högst sjuttio år.
Lag
(2004:507)”.

Det finns församlingar som har tolkat detta så att man
överhuvudtaget inte kan lämna ut kyrkoböcker som är
yngre än 70 år. Man gör sig då skyldig till en grov
feltolkning av lagen. Med uttrycket ”särskild
anledning” i lagtexten menas att sekretess skall gälla
endast i undantagsfall och då endast avse enstaka
uppgifter. Kyrkoböcker yngre är 70 år är också
allmänna handlingar men innehållet i dem kan vara
blandat. Det vill säga både offentliga uppgifter och
sådant som skall skyddas av sekretess.

Så här gjorde man på en församling d.v.s maskade av, när
en släktforskare ville titta i en födelse- och dopbok från år
1915.
Man påstod att det kunde finnas ”känsliga uppgifter” här.
Nonsens! En kyrkobok från år 1915 är en allmän offentlig
handling som vem som helst har laglig rätt att få läsa i, hur
mycket man vill. Det finns för övrigt inget begrepp i lagens
mening som heter ”känsliga uppgifter”. Församlingens
agerande innebar alltså att man bröt mot en av våra
grundlagar, nämligen Tryckfrihetsförordningen.
 
H-r Lennart L



5

Om det till exempel gäller en dödbok från 1945 så
finns det knappast någon anledning att hemlighålla
uppgifter om vilka personer som har avlidit. Det som
kan bli föremål för sekretess här, är dödsorsaken, som i
allmänhet är skriven på latin. Det måste då prövas av
församlingen, om någon närstående till den avlidne
”kan lida men” av att uppgiften om dödsorsaken röjs.
Med ”den enskilde” avses även en avliden person. En
avliden kan ju naturligtvis inte ”lida men” men
eftervärlden kan ju få en negativ bild av den avlidne
om vissa uppgifter, som exempelvis en ovanlig eller
tragisk dödsorsak, röjs.

( Med ”lida men” menas, lite förenklat utryckt, att
någon kan bli kränkt om en viss uppgift röjs.)

För att klara att lämna ut uppgifter ur en sådan här bok
kan församlingen välja att täcka över den eller de
uppgifter som de anser skall skyddas, men inte neka
någon att ta del av övrigt innehåll.

Om en församling får en begäran om utlämning av en
bok yngre än 70 år så skall det göras en så kallad
sekretessprövning. Det vill säga, församlingen skall
pröva om det kan finnas uppgifter i boken som skulle
kunna innebära att någon ”lider men” av om
uppgifterna kommer ut. Det finns församlingar som
löser detta genom att man först låter sin egen personal
läsa igenom de sidor som släktforskaren vill studera,
för att kontrollera att där inte finns några uppgifter som
bör skyddas. Den här modellen kanske upplevs som
frustrerande av släktforskaren, om man nu har mycket
att leta efter, men det får man acceptera. Det bör dock
finnas ett visst mått av förnuft från församlingarnas
sida om hur man hanterar denna fråga.

Ett sätt att lösa detta på, är genom ett så kallat
förbehåll, som medges i Sekretesslagen 14: 9. Detta
innebär att handlingen kan lämnas ut med förbehåll
som inskränker rätten att lämna de sekretessbelagda
uppgifterna som kan finnas i kyrkoboken vidare till
någon annan. Ett förbehåll kan lämnas muntligt eller
skriftligt.

Sammanfattningsvis gäller då följande för kyrkoböcker
som är yngre än 70 år:
Du har bara rättighet att få del av det som är
offentliga uppgifter i dessa böcker.
Eftersom det här kan finnas en blandning av
offentliga och sekretessbelagda uppgifter, skall
församlingen göra en sekretessprövning och därefter
lämna ut de uppgifter som är offentliga. Exempelvis
genom att dölja (täcka över) de uppgifter som man
anser vara i behov av sekretesskydd eller genom ett
förbehåll. Man kan alltså inte generellt neka Dig
tillgång till dessa böcker.

Den som vill fördjupa sig i ämnena offentlighet och
sekretess kan studera Tryckfrihetsförordningen, som ju
är en av våra grundlagar, och Sekretesslagen.
Båda finns att tillgå på ωωω.ρικσδαγεν.σε  (Dokument –
Lagar)

Det finns även två bra böcker i ämnet.
• Offentlighetsprincipen i praktiken av Trond

Sefastsson
• Offentlighetsprincipen av Alf Bohlin

Vad finns det då för andra källor som man kan använda
för att söka efter släkt från 1900-talet?

Skatteverket till exempel, som från och med år 2000
sköter all folkbokföring har en mycket bra personlig
service för allmänheten.

Dels kan man ringa till deras servicetelefon och dels
finns det en allmänhetens terminal på skattekontoren
där man själv kan forska efter levande släkt. Även
uppgifter om personer som har avlidit finns med under
ca tio år.

Det finns också ett flertal CD-skivor som är mycket
användbara. Till exempel:
Sveriges Dödbok 1947 – 2003. (Kommer snart i
uppgraderad form)
Sveriges befolkning 1900
Sveriges befolkning 1970
Sveriges befolkning 1980

Göteborg i september 2006

Lennart Larsson

Artikeln är tidigare publicerad i Tidningen Släktdata.
Titta gärna in på Släktdatas hemsida
http://www.slaktdata.org/
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DISare i Gästrikland och norra Uppland

hade sin andra träff den 10
oktober i GGF s nya lokaler
på Tordönsgatan  2B.  Ett 20
tal hade hörsammat
kallelsen. Träffen  hade
temat  ”Källor och citat ”
och det var den andra  i en
serie träffar som är
planerade. Syftet är att öka
engagemanget inom
Gästrikland för DIS
medlemmarna. Träffarna
kommer att hållas ungefär varannan månad med olika
teman.. Kommande tema kan handla ex.vis.  om
Bildhantering, Flockhantering, Import och export,

Notishantering m.m. Träffarna upplevs mycket positivt
av medlemmarna som har saknat den här typen av
gemensamhet.  Nästa träff kommer i början av januari
månad i samma lokal. Totalt finns det c:a  325
medlemmar inom detta område så behovet finns att ha
gemensamma träffar i detta område. Jag hoppas också
att det kan öka engagemanget på medlemmarna så vi
får lättare att rekrytera nya funktionärer inom DISMitt.

Claes Embäck, FadderDisgen/PC

Ord från redaktören:

Det har gått några år och jag har gjort tidningen. Ett
roligt och spännande uppdrag. Nu är dock detta min
sista tidning. Styrelsen kommer att få utse en ny
redaktör efter årsmötet och har du någon ide över
lämplig kandidat tycker jag du ska höra av dig till
styrelsen.
Tack för responsen och förtroendet under de här åren.

Anna Söderström

Rapport från MGF
från Arkivens dag

Midälva GF firade Arkivens dag i sin nya
Kusten-lokal i Sundsvall samt i Fränsta.

I Kusten-lokalen hade vi traditionell träff
med rådgivning och visning för
intresserade, uppskattningsvis 20-25
personer kom.

I Fränsta höll vi till hos Vuxenskolan.
Förutom släktforskning med hjälp av MGF
och DIS-Mitt deltog Torps
hembygdsförening, bykisteprojektet och
brandförsäkringsbolaget. Eftersom temat
var mat och dryck så hade
hembygdsföreningen ordnat prov på
allehanda gamla maträtter. Det kom bortåt
100 personer som lät sig väl smaka av
motti, smolkaka och andra rätter. Det var
aldrig tomt runt borden. ”Roligt var det i
varje fall och jag var rejält trött i benen när
dagen var slut”, tyckte Rigmor från
hembygdsföreningen. Torps
brandförsäkringsbolag hade plockat fram
gamla brandförsäkringsbrev. Och
bykisteprojektet (genom Mittsverige
Papperskonservering) visade vad man
åstadkommit hittills samt puffade för att de
byalag som ännu inte engagerat sig skulle
göra det. Vi släktforskare hade fullt upp
med att visa släktforskning i Torps socken
med hjälp av cd-skivor, mikrokort och
Internet.

Karl-Ingvar  Ångström
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 Välkommen till
Gränsträff!!
för medlemmarna i släktforskarföreningarna från Härjedalen,
Ångermanland, Medelpad och Jämtland. Ett tillfälle att träffa
andra med samma intresse, få byta erfarenheter, forskartips
och anor över landskapsgränserna.

Vi träffas den 27 och 28 januari 2007 i JLS:s föreningslokal
Samuel Permans gata 37, i Östersund. Ingång från gaveln.

Lördag 27 januari

Föredrag: 12:00 – 12:45 av Karl Göran Eriksson, Uppsala,
 ”Släktingar i Norge  - tips om nyttiga hemsidor i Norge för att följa våra anor”

 

Föredrag: 13:00 – 13:45 av Karl Göran Eriksson, Uppsala,
”Haverö, Turingen och Rätan under 1600-1700 talen”

13:45 – 15:00  fika, samkväm och lotteri

Söndag 28 januari

Föredrag 12:00 – 12:45 av Kjell Hoffman, Östersund, f.d. landsarkivarie,
”Varför gränser? : äldsta gränserna Norge-Sverige”

Föredrag 13:00 – 13:30 av Kjell Hoffman, Östersund,
”Farmorsfars dagböcker från Sollefteå”

Föredrag 13:45 – 14:45 av Thord Bylund, f.d. arkivlektor i Härnösand
”Skolarkiv som källa för släktforskning”

14:45– 16:00   fika, samkväm och lotteri

Logi ordnar deltagarna själva, se Turist- och Kongressbyråns hemsida, med förslag på
övernattningsmöjligheter. Adress: http://www.turist.ostersund.se/



9

En regional Fadder- och
utbildarträff anordnades lördagen
den 23 september i anrika Folkets
Hus Kusten i Bredsand, Sundsvall,
där även MGF’s och DIS-Mitt’s
föreningslokal är belägen. Inbjudna
var samtliga DIS-faddrar i Norrland
samt DIS-Mitt’s utbildare och
övriga funktionärer.
Efter morgonfika i
föreningslokalen där de 19
deltagarna passade på att hälsa på varandra,
samlades man i möteslokalen Rotundan, där DIS-
Mitt’s ordförande Staffan Bodén hälsade
välkommen, förrättade upprop och redogjorde för
dagens program.
Björn Nilsson, Östersund, redogjorde därefter
ingående för funktionerna hos
släktforskarprogrammet Min släkt (för PC).
Kerstin Farm, Sundsvall, informerade om
funktionerna hos släktforskarprogrammet Reunion
(för Mac).
Björn Thunberg, Härnösand, berättade om
funktionerna hos släktforskarprogrammet Holger
(för PC).
Staffan Bodén, Iggesund, delade som en present ut
utbildningshäftet Grundkurs i Disgen (med
tillhörande CD), framtagen av DIS-Aros, till de
närvarande samt informerade bl.a. om Runar
Hortlunds Dublettfilter, för kontroll av dubletter i

Disgen. Senare på dagen erhöll deltagarna även
varsin DIS-Mitt väst.
Björn Thunberg, redogjorde läget för projektet
Namn åt de döda. En deadline för version 4 av
CD-skivan Sveriges dödbok är satt till 2006-12-

Rapport från DIS-MITT’s Fadder- och
utbildarträff

31. Alla län hinner inte bli helt färdiga. Björn
önskade få förslag på vilka församlingar i de länen
(AC, BD) som skall prioriteras. Han skickar listor
på vad som är gjort/inte gjort, att ange förslagen
på.

Karl-Ingvar Ångström, Sundsvall, som är Dispos-
ombud för XYZ-länen, informerade om Projektet
Dispos. Registret som görs kommer att länka till
GID-numren hos Genline och främst att underlätta
sökningen bland SCB-bilderna (Födda-Vigda-
Döda 1860-1897). Dispos kommer att kunna nås
via antingen Disbyt, Disgen eller Dispos’
sökformulär.

Lunch intogs gemensamt i en angränsande del av
lokalen.

Efter lunchen berättade Karl-Ingvar Ångström
något om föreningslokalen, till vilken MGF och
DIS-Mitt flyttade våren 2006 samt om den planerade
installationen av bredband i densamma.

Karl-Ingvar redogjorde därefter ingående om de
äldre och nyare kartor som man kan använda i sin
forskning.
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Jan Berglund, Brunflo, som är med både i DIS’
Registergrupp och i  DIS’ Programgrupp, visade
därpå hur man lägger in underlagskartor i Disgen.

Robert Hammarstedt, Njurunda, visade lite fix och
trix med bilder. Robert uppmanade publiken att
utnyttja bilder i släktforskningen samt gav exempel
på några bra digitala systemkameror.

En diskussion fördes om användningen av ort- och
källregistren.

Nödvändigheten av kvalitetskontroll berördes,
bl.a. med hjälp av funktionerna Statistik, Kolla
notiser och Kolla relationer.

Efter avslutningsord i Rotundan av Staffan Bodén,
intogs eftermiddagsfika i föreningslokalen.

Efter en, som arrangörerna hoppas, givande dag
drog var och en hem till sitt.

En utvärdering av intrycken från träffen gjordes
av Joacim Söderström med hjälp data som var och
en matade in på Joacims dator.

Lennart Lindqvist

Mailavisering om att ny tidning kommer!

Du har väll inte missat att anmäla din e-
postadress på vår hemsida http://www.dis-
mitt.se så att du får ett meddelande varje gång
ny tidning finns att ladda ner från hemsidan.
Om du anmält din adress men inte får något
meddelande, kontrollera att du uppgett rätt
adress. Jan Lilliesköld hälsar att han vid varje
utskick får några meddelanden i retur p g a
adresserna inte längre är giltig. Ange ditt
namn, din e-postadress och ditt
medlemsnummer i DIS för lättare hantering.
Din e-postadress kommer endast att användas
till detta syfte så länge du inte önskat mer
information via e-post.

Släktportalen.
Det kom ett mail för ett tag sedan. Där stod följande att
läsa:

Hej

Nu har internets bästa släktportaler
öppnats.

http://www.slaktportalen.se

Släktportalen är ett
släktforskningsprogram som finns på
internet.
Släktportalen hjälper dig att hålla
ordning på ditt
släktforskningsmaterial.
Släktportalen sparar ditt material.
Släktportalen låter dig koppla ihop
ditt släktträd med andras.
Släktportalen skapar en hemsida till
dig.
Släktportalen importerar format från
andra släktforskningsprogram.
Släktportalen låter dig surfa hit med
mobilen.
Släktportalen gör det möjligt för
flera personer att samtidigt
släktforska på samma släktträd.

Med släktportalens hjälp behöver ni
inte längre ett program för att lägga
in er data, ett program för att
publicera hemsida på nätet samt komma
ihåg att backa upp er data. Allt
detta sköter släktportalen åt er.

Med vänliga hälsningar
Släktportalen

Nyfiken som jag är valde jag att göra en liten
rundvandring på denna sajt. Jag höjde först ögonbrynet
över priset för att få tillgång till sidan. Insåg snabbt att
detta har jag ju redan kostnadsfritt i och med att jag är
medlem i DIS. Det var inte så lätt att hitta information
vem som låg bakom sidan och jag fick söka den
informationen utanför sidan, hittade dock samma
information senare på sidan. Vad jag kan se så är det
endast en person som står bakom denna sajt och det gör
den extra ömtålig om den personen av någon anledning
inte vill eller kan fortsätta att administrera den.
Sajten är väldigt ny den registrerades den 2 oktober
2006 men nu har det gått 2 månader och vad jag kan se
har det inte hänt särskilt mycket.

Anna Söderström
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DIS-MITT har ambitionen att försöka besöka de
regionala släktforskarföreningar som finns inom vårt
geografiska område (XYZ). Lördagen den 18 novem-
ber var det dags att hälsa på föreningen REC, Ragunda
Emigrant- och släktforskningsCenter, med säte i
Hammarstrand.
Medarrangörer var också JLS och biblioteket på orten,
REC fungerade som värdar.
Lite kort om REC: Verksamheten startade 1997 som ett
arbetsmarknadsprojekt för långtidsarbetslösa, uppgiften
var att registrera alla emigranter från Jämtlands län. Så
skedde också fram till hösten 1998 då projektmedlen
upphörde.
Föreningen REC som bildades 1 september 1998 tog då
över det materiel som kommit fram under arbetsmark-
nadsprojektet med ambitionen att förvalta detta och
fortsätta forskningen avseende emigrationen från
Jämtlands län. Beslöts också att föreningen skulle
stödja all släktforskning bl a genom att driva studie-
cirklar i ämnet. Föreningen har idag ett 50-tal medlem-
mar i huvudsak från orter i Ragunda kommun.

Släktforskarda-
gen inleddes
med en presen-
tation av
föreningen REC
av dess ordfö-
rande Eva
Engström. Hon
berättade att de
aktivt samarbe-
tar med lokala
studieförbund
beträffande
allmänna
släktforskarcirk-
lar men även
när det gäller
utbildning på

släktforskningsprogram för datorer. Författaren av
dessa rader noterade med glädje att programmet Disgen
användes av många medlemmar. Föreningen disponerar
f n en lokal i byn Gevåg där det finns ett antal
microfishläsare och kort från hela Jämtlands län. En
dator finns också, dessvärre bara ansluten till ett
telefonmodem, föreningens ekonomi, med så få
medlemmar, tillåter f n inte några abonnemang på
exempel SVAR och Genline. SVAR är dock tillgängligt
vid biblioteket i Hammarstrand. Föreningen har
naturligtvis en hemsida, se www.emigrant-z.com.

Nästa punkt i programmet var ett anförande av REC:s
entusiastiska emigrantexpert Jan Lindström. Jan, som
varit med ända från början i emigrantprojektet, gav en
fängslande bild av emigrationen till framförallt USA
med tyngdpunkt på personer från den egna bygden.

Från byn Krogvåg utvandrade storleksordningen 180
personer från en befolkning på cirka 600!
Jan berättade också om det stora arbete som lagts ned
på att finna de gårdar som emigranterna lämnade. Det
har bl a medfört att besökande släktingar från Amerika

blivit guidade till
sina anförvanters
rötter ute i byarna,
imponerande. Själv
hade Jan besökt USA
ett antal gånger och
både mött och
forskat på personer
med ursprung i
Ragunda och hela
Jämtlands län. Några

personer hade blivit föremål för böcker skrivna av Jan
själv.

Därefter skedde presentation av JLS verksamhet
framförd av Jan Berglund. JLS som är Jämtlands
största släktforskarförening har många medlemmar i
Ragundaområdet.

Arne Ahlström, ledamot i DIS-MITT styrelse presente-
rade sin förening, som geografiskt täcker tre län (XYZ)

och som med sina nästan
1000 medlemmar försöker
sprida kunskaper om
framförallt släktforsk-
ningsprogram till sina
medlemmar. Datorn i
släktforskningen är, rätt
använd, ett fantastiskt
verktyg för släktforska-
ren. Arne presenterade
också kort moderfören-
ingen DIS med för
närvarande runt 25.000
medlemmar.

Vid planeringen av släktforskardagen hade framförts
önskemål om att någon specialist på
”gammal text” skulle medverka. Så skedde också med
hjälp av Georg Hansson med hemvist på Östersunds

Landsarkiv, ÖLA. Under en
timmes tid redovisade Georg
skriftspråkets utveckling och
användning i äldre tider samt
exempel på läsning och
tolkning av gamla handskrif-
ter typ kyrkböcker. Deltagar-
na fick också referenser till
lämpliga böcker o dy för
självstudier.

DIS-MITT besöker ”Släktforskardag” i Vildhussens land
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I samband med en fikapaus fick bibliotikarien Barbro
Ekström tillfälle att presentera sina resurser inom
släktforskningen bl a abonnemanget på SVAR. Ett stort
antal småskrifter från lokala författare fanns tillgängli-
ga.

Sedan blev det dags för
Jan Berglund att tala över
ämnet ”Datorn i släkt-
forskningen”.
Jan visade exempel på hur
man med hjälp av en
skanner kan ta hand om
sina gamla bilder och
konvertera dessa till
digitalt format som passar
att hantera i ett släktforsk-
ningsprogram. Tillkom-
sten av digitala kameror
redovisades som ett
alternativ ett alternativ till
skannern. Även rörliga
bilder i form av film

berördes med redovisning hur man med en filmskanner
kommer vidare.
Ljudsidan belystes också med de möjligheter som finns
att från exempelvis en rullbandspelare digitalisera
ljudet så att det kan utnyttjas i släktforskningssamman-
hang.
Jan tipsade också på ett antal dataprogram, vissa gratis,
som kan användas för exempelvis editering av foton
och redigering av ljudfiler.

Den avslutande
halvtimman togs om
hand av Arne A som
redovisade de
vanligaste släkt-
forskningsprogram-
men. Disgen ägna-
des större delen av
tiden, då det visat
sig, att flertalet
närvarande just
använde det pro-
grammet. Arne

gjorde stor reklam för DISBYT och uppmanade alla att
skicka in ett utdrag och därigenom få tillgång till mer
än 11 miljoner personer i DISBYT-databasen. Disgens
senaste sökfunktion DISPOS presenterades också,
dessvärre bröts den trådlösa anslutningen till Internet så
den inplanerade visningen av sökning på källor via
Internet fick strykas.

När dagen avslutades vid 1500-tiden konstaterade alla
att sådana här arrangemang är givande för alla parter
och bör upprepas med lämpliga mellanrum. Förhopp-
ningsvis kommer det för DIS-MITT del att leda till ett
närmare samarbete med REC, där DIS-MITT kan
hjälpa till med exempelvis utbildning inom datoranvän-
dandet.

Genom vårt sammarbete med HSN
(övik) har även Dis-mitts medlemmar
tillträde till lokalen på
Ångermanlandsg 28

Tisdagar 10.00-20.00

t.o.m. 5/12-06 samt

(Annandagjul)

26/12-06 10.00 - 20.00

Övriga tider har medlemmar tillträde
till lokalen efter överenskommelse.

Tfn 073-04 92 444 (Reine Björkman)

Boktips

Sassa Buregren - Vem är jag? Släkt-
forskning för barn

En bok för nyfikna barn som själva vill
undersöka. Den är full av praktiska tips om hur
man börjar släktforska. Att lära sig mer om
sina rötter är egentligen att lära sig mer om sig
själv. Den här boken visar att släktforskning
kan vara spännande och roligt.

ISBN: 91 771 2767 6

Bandtyp: Inbunden

Antal sidor: 48

Tyvärr är boken svår att få tag på för köp men
går utmärkt att låna på bibliotek.
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Nr 1 2007
Redaktör: (vakant - se annons nedan)

Annons nr 1
DIS-MITT saknar för närvarande en ordinarie redaktör.

Vi efterlyser härmed en person som är intresserad av att
vara föreningens redaktör, med huvuduppgift att skapa

DIS-MITT Nytt.
Du som är intresserad - Hör av dig till någon i styrelsen !

Annons nr 2
DIS-MITT saknar för närvarande en ordförande.
Vid årsmötet i februari 2007, så fanns det ingen som

kunde ta på sig det viktiga uppdraget att vara
föreningens ordförande. Trots att valberedningen
hade lagt ner ett stort arbete att finna en ordförande,
så hittades ingen kandidat. Det åligger
valberedningen att arbeta vidare med att hitta en
sådan, men under tiden arbetar de övriga
styrelseledamöterna, med suppleanter tillsammans
med övriga funktionärer för att driva verksamheten
framåt – men en ordförande behövs !

Vi efterlyser härmed en person som är intresserad av
att vara föreningens ordförande, med uppgift att vara
engagerad i föreningens arbete, både i nutid och
framtid !

Du som är intresserad - Hör av dig till någon i styrelsen
– eller till valberedningens sammankallande Robert
Hammarstedt !
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Karl-Ingvar Ångström

Vice ordföranden har ordet!

DIS-Mitt saknar som Du har sett ordförande! Jag har
lovat att fram till nästa årsmöte sköta de sysslor som
åligger en ordförande. Egentligen har jag för mycket
omkring mig: Jag är ordförande för Midälva GF –
forskarföreningen för Medelpad. Dessutom sitter jag i
Dis-föreningen där jag särskilt ska jobba med
utbildningsfrågor och framtidsfrågor. Också inom
hembygdsrörelsen har jag uppgifter. Så Du förstår
kanske att min familj har förbjudit mig att ta på mig att
vara ordförande för DIS-Mitt!

Ideella föreningar är inne i en omställningsfas. Detta
gäller nog allra mest för släktforskarföreningar.
Släktforskningen har ändrat karaktär: Hjälpmedlen har
utvecklats kraftigt. Intresset för släktforskning och
lokalhistoria är mycket stort. Den moderna
släktforskningen är inte bara att samla namn och årtal.

För Dis-organisationen har vi dessutom den
komplikationen att nästan alla släktforskare numera
använder datorer. Gränsdragningen mellan
forskarföreningarnas och Dis-organisationens uppgifter
bör klaras ut. I Finland har man valt att slå samman
dessa båda organisationer men det tycker jag att vi inte
bör göra – åtminstone inte än.

I Dis-föreningen har vi pratat om hur man ska kunna
serva Dis-medlemmar i regioner som har stora avstånd,
t ex DIS-Nord eller på Gotland. Också vi i
DIS-Mitt har stora avstånd. Det gäller att hitta en
uppläggning som tillfreds-ställer medlemmarnas behov.

Vi kan lära oss mycket av hur Dis-verksamheten
utvecklats i Jämtland. Förr hade vi nästan ingen sådan
verksamhet där. Sedan hittade valberedningen en
lämplig person som arbetat upp verksamheten
tillsammans med forskarföreningen JLS, nämligen
Arne. Vi bör sträva efter att det ska fungera lika bra
överallt.

För min personliga del tycker jag att DIS-Mitt ska
jobba med det här:

1  Utbildning i hur man kan använda
släktforskarprogram. Jag tror att forskarföreningarna
ska genomföra utbildningarna. DIS-Mitt bör initiera
och skaffa fram lärare och läromedel.

2  Se till att det finns lämpliga faddrar i lämpligt antal.

3  Utveckla kunskaperna om hur man kan använda
datorn.

4  Verka för att det ska finnas forskarhörnor i närheten
av medlemmarna samt att hjälpa till så att det finns
tillgång till datorer och abonnemang.

DIS-Mitts medlemmar har på några ställen tillgång till
forskarstugor. DM-ordf emeritus Staffan tog initiativ
till att skriva avtal och reglera bidragen till stugorna.
Det kan nog behövas ytterligare forskarstugor där det
finns till-

räckligt många DM-medlemmar.

Jag har hört att några har släktforskarprogram som man
inte kommit igång med att använda. Jag skulle vilja
starta en kampanj för att ge komigång-hjälp.

Det är viktigt att vi får igång en dialog om vad DM-
medlemmarna vill att DIS-Mitt ska syssla med. Vi
håller på att se över hemsidan. Vi ska kanske ha en
bloggavdelning där? Hör av Dig till någon i DM-
styrelsen!

Slutligen vill DM-styrelsen önska Dig en Trevlig
forskarsommar – med hjälp av datorn. Vi kanske ses på
någon hembygdsfest.

PS  Dom som har bytt e-postadress bör underrätta oss
så att vi ska kunna informera er! DS
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Rapportering från årsmötet i
februari 2007

DIS-MITT:s årsmöte ägde rum den 24 februari 2007 på
Kustens folkets hus i Stockvik strax söder om
Sundsvall.
Mötesförhandlingarna avlöpte tämligen fort, men den
viktigaste punkten fick ingen lösning. Nämligen fanns
det ingen kandidat till ny ordförande i föreningen efter
Staffan Bodén. Trots att valberedaren tillfrågat över 70
personer, så fanns det ingen kandidat till
posten.Resultatet blev då att ingen ordinarie ordförande
finns som verkar i föreningen. För att lösa problemet
temporärt beslöts att styrelsen i övrsigt fick i uppdrag
att lösa orförandeskapet på bästa sätt. Även övriga
funktioner samt den nyvalda valberedningen ska arbeta
hårt för att skaffa fram en person som är intresserad av
att driva föreningen framåt. Det kan därför bli aktuellt
med en extra stämma till hösten om en kanditat finns
framme då.
Annars så blev det två nya personer invalda, nämligen
Birgitta Björklund, Sundsvall som ordinarie ledamot
och Jeanette Lindblom, Matfors som suppleant. Dessa
är varmt välkomna att arbeta för föreningen !
Tyvärr så finns det ingen representant för X län i
styrelsen längre. Finns det några förslag på någon
kandidat som har sin placering i regionens sydligare
delar, så hör av er till valberedningen sammankallande,
Robert Hammrstedt.
Ni kan läsa om hur valet i övrigt utfallit genom att titta

på sidan med våra nuvarande funktionärer.

Den tilltänkte föredragshållaren Thord Bylund hade
tyvärr blivit insnöad i Skåne. Ja det var väl närmast
tågen som var inställda. Därför höll Karl-Ingar
Ångström ett anförande om släktforskning och
hembygdsforskning, och inte minst om byakistor.
Efter själva årsmötesförhandlingarna vidtog en buffe
för de som anmält sig till detta. Detta var med
anledning av att DIS-MITT har femtonårsjubileum i år.
Det var en gemytlig stämning, där olika spörsmål
diskuterades vid borden.

Styrelsens förslag om ändring av
§ 29 i DIS-MITT:s stadgar

För att stadgeändring ska bli giltig fordras två
föreningsmöten varav åtminstone ett är årsmöte. Nu på
årsmötet den 24 februari 2007, så togs ett andra beslut
att ändra denna paragrafs lydelse. Därmed har
paragrafen följande lydelse:

§ 29. Ändring av dessa stadgar eller upplösande
av föreningen kan endast ske genom
samstämmande beslut vid två på varandra
följande föreningsmöten med minst en månads
mellanrum. Av dessa skall minst ett vara årsmöte.
Sådana beslut skall vid bägge mötena stödjas av
minst två tredjedelar av närvarande medlemmar.
Vid upplösande av föreningen skall mötena
omfatta minst tio procent av medlemmarna.

Arbetsformer i DIS-MITTs
styrelse
Eftersom DIS-MITT har en så stor geografisk
område som det ska täcka, så har vi försökt att
ha en styrelse som representerar de olika
områdena inom regionen. Detta blir i sig ett
litet problem med långa resor för
styrelsemedlemmarna om dessa ska vara
fysiskt närvarande. Därför har styrelsen inlett
försök med att använda Skype som
kommunikationsmedel vid styrelsemöten.
Detta har dock inte fallit ut helt bra än, men
styrelsen kommer ändå att försöka fortsätta att

använda detta kommunikationssätt som
alternativ till telefonmötesdeltagande.
En förutsättning för att kunna använda Skype
har varit att det finns bredband tillgängligt på
respektive ställe. På lokalen i Kusten, Stockvik

finns det numera bredband installerat. Det är
MGF som drivit denna fråga, men DIS-MITT
har nu bidragit finansiellt till att få in bredband

till lokalerna.
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Några ord från den
hittillsvarande ordföranden
Med två veckors distans till DIS-MITT:s
årsmöte vill jag tacka er alla för de senaste
fyra innehållsrika åren i DIS-MITT. Tillsam-
mans har vi lyckats bredda basen till betydlig
större del av hela regionen, ökat medlemsanta-
let väsentligt, hittat nya samarbetsformer,
förändrat/utvecklat strukturer och dessutom
haft mycket roligt tillsammans.

Nu ska jag ta mig tid att forska för egen del -
det har legat nere i flera år - samt ägna mig åt
fadderverksamheten.
Det verkar ju som om man inte nog beaktat
svårigheterna med Vista versus DISGEN. Det
måste klaras ut snabbt om DISGEN ska kunna
behålla sin position.

Sist ett hjärtligt tack för den extremt vackra
blomman jag fick. De medskickade orden
värmde också.

TACK, och LYCKA TILL,

Staffan Bodén

Samarbete inom DIS
Styrelsen för DIS är väldigt måna om
samarbete med de olika regionsföreningarna.
Med Karl-Ingvar Ångström som ingående i
styrelsen för DIS och dessutom i DIS-MITTs
egen styrelse, så fungerar detta samarbete väl
för vår del.

En sak som togs upp på senaste DIS-mötet var
att regionföreningarna har i uppgift att se över
faddrarna. Inte minst önskas det att fler faddrar
ska finnas tillgängliga, för att täcka upp
behoven från de enskilda medlemmarna.
DIS-MITT har ju under flera år arbetat aktivt
med att låta de faddar som finns inom regionen
träffa varandra, och samtidigt få chans till
vidareutbildning. Detta arbete kommer DIS-

MITT att fortsätta med.
En annan fråga som diskuteras var
gemensamma utbildningsfrågor. Karl-Ingvar är
samordnare av denna fråga inom DIS-
styrelsen.

Samarbeten med
släktforskarföreningar
DIS_MITT har inlett samarbete med flera
lokala släktforskarföreningar. Detta har bland
annat resulterat i skriftliga samatbetsavtal.
Dessa avtal går i huvudsak ut på att
medlemmar i DIS-MITT ska ha rätt till att
kunna vara i aktuella lokaler, och samarbete i
utbildningsfrågor. I gengäld bidrar DIS-MITT
med en del av lokalhyran samt tillgång till
vissa bonnemangstjänster när sådana kan
erhållas med lägre kostnad genom att gå via
DIS-MITT.

De föreningar som vi har avtalat samarbete
med är JLS i Östersund, HSN i Örnsköldsvik
samt MGF i Sundsvall.

I vår har även diskussioner angående
samarbete med Härnösands
släktforskarförening inletts. Här handlade det
närmast om  utbildningsfrågor och
fadderfrågor. Även möjlighet till att anordna
en DIS-MITT träff i Härnösand togs upp.
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Arbetsmöte för regionföreningar
inom DIS

Den 14 april hölls ett första möte mellan de
olika regionsföreningarna  inom DIS.
Här diskuterades blan annat frågor om
eventuella samarbtesprojekt mellan ett par
eller flera närliggande regioner. Som ett
exemple på detta finns det planer på samarbete
mellan den nya föreningen DIS Filbyter, DIS
Öst och DIS Aros om funktionärsutbildning
samt även en ”Forskningshelg”.

Man diskuterade även gemensama
problemområden, såsom de långa geografiska
avstånden inom flera av regionföreningarna.
Härvid diskuterade då även ”Teknik som
underlättar”.I dagsläget är det Skype som
rekommenderas. Lämpliga kameror och
headset finns idag att köpa för mycket ringa
kostnad. En av fördelarna med Skype är att
man även kan skicka mycket stora filer, 50
MB är testat utan problem. Man kan vara nio
deltagare + moderator uppkopplade samtidigt.
Flera av mötesdeltagarna har kontinuerlig
kontakt över Skype.
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DIS-MITT-ombud:

Dellenbygdens SFF: Vakant,
Hembygds- och SF Nolaskogs: Lennart Näslund, Nordanås 134, 891 92 Ö-VIK, tel 0660-37 21 09,
e-post: lintagan”at”home.se
Jämtlands läns SFF: Georg Hansson, Lillfjällvägen 4, 831 71 ÖSTERSUND, tel 063-852 12,
e-post: g.hansa”at”mbox300.swipnet.se
Midälva GF: Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel 060-55 83 39, e-post:

        ann.lin”at”telia.com
Nordanstigs Bygd och Släktband: Lage Bergvik, Vändbrov. 8, 820 78 HASSELA, tel 0652-400 00,

        lage.b.bergvik”at”nordanstig.mail.telia.com
Sollefteå SF: Jörgen Desén, Storg 120 d, 881 40 SOLLEFTEÅ, tel 0620-591 06,
e-post: jorgen”at”desen.nu
Västra Häsinglands FF: Gertrud Söderin, Box 58, 827 22 LJUSDAL, tel 0651-155 87,
e-post: soderin”at”zeta.telenordia.se
Ådalens SFF: Curt Sundqvist, Box 88, 870 32 ULLÅNGER,  tel 0613-130 00, e-post:

         curt”at”hkship.se
Föreningsadresser:
Föreningen DIS-MITT, c/o Jan Lilliesköld, Johannedalsv. 150, 863 36 SUNDSBRUK
Postgiro 620 19 15-3, Org.nr 889201-9814
DIS-MITT’s hemsida, c/o Joacim Söderström, Björneborgsg 66, 854 62  SUNDSVALL, tel: 060-

       155030, e-post webmaster”at”dis-mitt.se
Hemsida: www.dis-mitt.se
Föreningen DIS, Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING, Tel 013-14 90 43, Telefax 013-14 90 91,

        Plusgiro: 140 33-5, e-post: dis”at”dis.se Hemsida: www.dis.se

Föreningen DIS,  se baksidan,

DIS-MITTs funktionärer 2007

— (vakant) Ordförande
—- —-   —- ordforande”at”dis-mitt.se
Karl-Ingvar Ångström Vice ordförande
Hemmansv. 87 871 53 HÄRNÖSAND 0611-20341 v.ordforande”at”dis-mitt.se

Reine Björkman Sekreterare
Ångermanl.g10 G 891 35 ÖRNSKÖLDSVIK 0660-189 41sekreterare”at”dis-mitt.se

Jan Lilliesköld Kassör, medlemsregistrator
Johannedalsv. 150 863 36 SUNDSBRUK 060-536359 kassor”at”dis-mitt.se

Anna Söderström Ledamot
Björneborgsg. 66 854 62 SUNDSVALL 060-15 50 30 ledamot1”at”dis-mitt.se

Georg Lundqvist Ledamot
Fagerlandsv.. 11 89331 BJÄSTA 0660-220882 ledamot2”at”dis-mitt.se

Arne Ahlström Ledamot
Storgatan 63A 3 tr 83133 ÖSTERSUND 063-109719 ledamot3”at”dis-mitt.se

Birgitta Björklund Ledamot
Nackstav. 54 B 85352 SUNDSVALL 060-126669 ledamot4”at”dis-mitt.se

Lars Åström Suppleant
Luleåvägen 223 85731 SUNDSVALL 060-501141 suppleant1”at”dis-mitt.se

Jeanette Lindblom Suppleant
Specksta 105 86491 MATFORS 060-21097 suppleant2”at”dis-mitt.se

Kerstin Farm Suppleant
Krönvägen 33B 85644 SUNDSVALL 060-679111 suppleant3”at”dis-mitt.se

Joacim Söderström Webmaster
Björneborgsg. 66 854 62 SUNDSVALL 060-15 50 30 webmaster”at”dis-mitt.se

Tomas Sahlin DISBYTombud
V:a Långgatan 50 852 37 SUNDSVALL 060-15 84 11 disbyt”at”dis-mitt.se
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Ord från tillfällige redaktören:

Som hittillsvarande redaktör Anna Söderström själv
skrev i förra numret, så har hon avgått som sådan.
Styrelsen tacker henne för nedlagt arbete, och önskar
lycka till med nuvarande och kommande aktiviteter !

Som synes på första-sidan, så saknar DIS-MITT en ny
redaktör. Har du någon ide över lämplig kandidat
tycker jag du ska höra av dig till styrelsen.
Som Anna skrev så är det ett roligt och spännande
uppdrag!

Faddrar inom vårt område

PC/Disgen-faddrar
Claes Embäck, tel 026-192500, e-post: claes.emback”at”swipnet.se
Arne Ahlström, tel 063-109719, e-post: arne.ahlstrom”at”comhem.se
Tony Rödin, tel 070-3506304, e-post: tony.rodin”at”home.se
Staffan Bodén tel 0650-561417 e-post: sboden”at”post.utfors.se
Joacim Söderström, tel 060-155030, e-post: joacim.h.soderstrom”at”telia.com
Arne Bixo, tel 0691-305 02, e-post: arne.bixo.dis”at”telia.com
Peter Johansson, tel 0660-375567, e-post: peter.johansson”at”city.ornskoldsvik.com
Lennart Näslund, tel 0660-372109, e-post: lintagan”at”home.se
Sven Schylberg, tel 063-20701 e-post: slb312r”at”tninet.se

Mac/Reunion-faddrar
Gunilla Hermander, tel 0650-94188, e-post: macnilla”at”telia.com
Micael Korndahl, tel 0647-664777, e-post: micael”at”gensoft.se
Kerstin Farm, tel 060-679111, e-post: kerstin.farm”at”telia.com

PC/Holger-faddrar
Tony Jonsson, tel 0612-6716314, e-post: transduco”at”yahoo.se
Wido Lith, tel 063-128961, e-post: widolith”at”hotmail.com
Min Släkt fadder
Björn Nilsson, tel 063-128378 e-post: bjonil”at”telia.com
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Disgenkurs i Åre

Genom ekonomiskt stöd från både DIS-Mitt och JLS
genomfördes helgen 24-25 mars en grundkurs i Disgen
i Åre.
Initiativtagare var Karin Bark från Nord- hallen som
lyckats locka 13 deltagare till kursen. Så vitt känt är
detta första gången en kurs av den här typen genom-
förts i västra Jämtland.

Karin Bark, Nordhallen. JLS- och DIS-Mitt medlem.

Det blev ju mycket ”korvstoppning” för att hinna med
allt, men med den stora entusiasmen som deltagarna
visade så gick allt enligt programmet.
Dag två fanns också Jan Berglund på plats och hjälpte
till med att reda ut de problem som uppstod och fick
själv bl a redovisa hur man konverterar orter i program-
met.
Under kursens gång noterades att bildandet av någon
typ av nätverk mellan deltagarna var på gång liksom
önskemål om att genomföra andra datorbaserade kurser
i Åreområdet.
Kursen torde ha genererat nya medlemmar både till
DIS och JLS.

Arne Ahlström
Jan Berglund

Info från Jämtland
DIS-Mitt och JLS besöker Härje-
dalens släktforskarförening

Ambitionen att besöka våra medlemmar ute i hela
länet förverkligades, när det gäller Härjedalen,
lördagen den 31 mars då undertecknade representan-
ter fanns på plats i Sveg.
Värdar för dagen var Härjedalens släktforskarfören-
ing (HS) som ansvarat för programmet och inbjudan
till både medlemmar och andra intresserade släkt-
forskare.
Mötet ägde rum i Medborgarhuset som visade sig
högst lämpligt för denna typ av arrangemang. Ett 40-
tal personer hade hörsammat kallelsen till glädje för
värdarna.
HS ordförande, Hans Eriksson och
styrelseladamoten Ulla Albano, inledde programmet
med en kort presentation av föreningen som nu har
ett 70-tal medlemmar efter bildandet 2002. Förening-
en bedriver verksamhet även utanför Sveg med
aktiviteter av typen ”anbytarträffar”
och ”cafekvällar”.
Efter detta följde en genomgång över hur man bör
hantera sina bilder i släktforskningssammanhang av
tillresande Arne Ahlström, repr för DIS-Mitt. Datorn
börjar ju bli  släktforskarnas viktigaste verktyg.
Huvudnumret för dagen blev JLS-medlemmen
Urban Leijons redovisning av Vasaättlingar i för
dagen, Härjedalen.
I publiken fanns flera ”ättlingar” närvarande och ett
utbyte av information skedde mellan dessa personer
och Urban.

Dagen avslutades med guidade besök i kommunens
eget arkiv och i biblioteket.
Elisabeth Hed, som arbetar i arkivet visade exempel
på handlingar bl a donerade sådana, som bör intres-
sera flera släktforskare.
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I biblioteket tog Ulla Albano hand om guidningen
och visade bl a på de lokaler där det fanns mikrofish-
läsare och där släktforskarföreningen förvarade delar
av sina handlingar. En speciell avdelning med
Härjedalslitteratur fanns också tillgänglig.
Under hemresan till Östersund konstaterade skriva-
rna av dessa rader att det varit en mycket lyckad dag
i släktforskningens tecken. Stort tack till Härjeda-
lens släktforskarförening som ordnat detta, med en
förhoppning om fortsatt utbyte i framtiden.

Urban Leijon, Arne Ahlström    Urban Leijon, Arne Ahlström    Urban Leijon, Arne Ahlström    Urban Leijon, Arne Ahlström    Urban Leijon, Arne Ahlström              

DIS-Mittare i Jämtland och Härje-
dalen
Som ni förhoppningsvis vet så samarbetar DIS-
MITT(DM) med JLS här i länet, detta styrt genom ett
avtal som löper tills vidare.

Vad innebär då detta för oss DM-med-lemmar?
Jo, bl a att du:

- har tillgång till JLS lokal på Samuel Permans
Gata 37 de dagar de pågår aktiviteter där

      -     kan använda de släktforskarresur-
            ser som finns i lokalen, ex  CD-
            skivor, litteratur, abonnemang  för

GENLINE och SVAR
- kunna delta i de utflykter och stu-

dieresor som varje säsong genomförs till
SVAR och HLA

- kunna delta i den kursverksamhet
som genomförs inom föreningarna,
se särskild artikel

Några exempel på aktiviteter som är klara inför höstsä-
songen:

19 sept    Lär dig tolka gamla kartor
26 sept    Internetforskning
29 sept    Resa till SVAR
17 okt     Bildhantering

Senare i höst kommer också en speciell
DM-kväll då vi ägnar oss åt våra släktforskarprogram,
gäller även HOLGER, Min Släkt och vid intresse även
Reunion.

Den 7 november är DM, JLS med flera föreningar i
Östersund arrangörer för en föreläsning av professorn
Dick Harryson, känd bl a från en stor bokproduktion
och TV-programmet ”På spåret”, se särskild annons i
dagspressen.

Länk till det kompletta programmet:
http://www.genealogi.se/jamtland/

Jämtlänningar och

Härjedalingar!          

Är du sugen på att öka din kompetens när det gäller att
använda datorn i släktforskningen?
För att DIS-MITT skall kunna planera kommande
säsongs program listar vi här nedan några exempel på
vad du kan få utbildning i, eventuellt i
studiecirkelform:

Gör så här:

Alt. 1.   Om du läst detta i ”DIS-MITT Nytt”, se tabell
på följande sida.
Fyll i kolumnen längst till vänster med siffrorna 1-5
varav siffran 1 representerar det du helst vill få
utbildning i. Markera också vilket program och version
(ex Disgen 8.1.d) du jobbar med och din E-postadress.
Klipp ur den ifyllda tabellen och skicka den till:
Arne Ahlström, Storgatan 63A, 83133 Östersund
E-post: arne.ahlstrom@comhem.se
Telefon: 063-10 97 19, mobil: 070-244 39 32

Alt. 2.   Läser du detta på DIS-MITT hemsida så kan
du skicka den ifyllda tabellen direkt till mottagaren
med e-post.
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 Ämnesområde Holger Min Släkt Disgen Reunion  
 Grund- och vidareutbildning i program     
 Grundläggande datorutbildning  Avser även kringutrustning ex skrivare 
 Bildhantering i digital form Skanning, redigering, spara, infoga 
 Att göra en släktbok Utifrån egen databas, även på CD 
 Kartor i släktforskningen, GPS Allmänt, underlagskartor 
 Ljudhantering, digitalisering Från kassett, rullbandspelare m m 
 
 

Info från Medelpad
Släktforskningens dag 17 mars
På släktforskningen dag som inföll den 17/3 detta år, så
fanns DIS-MITT representerat i samarbete med MGF i
Ikano-huset i Birsta. I år fick vi inte ha något bord uti i
hallen, men vi hade fått tillstånd att ha ett bord inne på
Akademibokhandlen i stället. Det var lite trångt, men
det satt intresserade personer hela tiden invid våra
representanter, vilka kunde visa på vad man kan göra

med datorhjälp i släktforskningen.

SSF konferens i Sundsvall
Under dagarna 20-21 april höll Sveriges
Släktforskarförbund en släktforskar- och
förtroendemannakonferens i Sundsvall. Värd
var MGF. I  huvudsak var man på Kusten i
Stockvik, men det hade också anordnats
utflykter av olika slag, bland annat till MKC i
Fränsta.
Föreutom Karl-Ingvar Ångström som i
huvudsak representerade MGF, så var Jan
Lilliesköld med som representant för DIS-
MITT under lördagens konferens . Under
konferensen togs baland annat frågor angående
förbundets ekonomi, det nya Anbytarforum,
smat vilka nya projekt som förbundet ska satsa
på. Bland förslagen till det senare fanns en CD
med 1990 års folkräkning och en CD för
folkräkningen 1935.

Ny medlemsförening i SSf - DIS Filbyter, med
verksamhetsområde Östergötland och
södra Södermanland beviljades medlemsskap i
förbundet.

Emigrantforskningens dag 12/5
MGF hade anordnat en informationsdag med temat
enligt rubriken på Kusten under lördagen den 12 maj.
Först var det Roland Skoglund från Uppsala
släktforsakare som visade på vilka resurser det finns att
använda sig av på Internet. I huvidsak pratade han om
betaltjänsten Ancestry.com, där man kan dels kommer
åt att söka och se i de olika folkräkningarna ’census’,
som görs vart tionde år i USA. De som är tillgängliga
är i huvudsak 1880,  1900, 1910, 1920 och 1930 (1890
har brunnit upp).
Därtill finns här de registerkort för militärt ändamål
som gjorts på samtliga män i USA som var födda efter
1870 och som var aktuella fram till första världskriget.
Dessa är också sökbara. Det bästa med dessa är att där
går det också att söka på fullständigt födelsedatum.
En annan resurs på Internet som är gratis är Ellis
Island, där man kan söka efter alla som kommit till
New York efter 1892 (och framåt några tiotal år).

Efter paus var det Thord Bylund som berättade över ett

antal olika fall av ”emigranthistorier”.

DIS-Mitt har skrivit avtal med
Midälva GF (MGF) bl a om att DM-
medlemmarna får nyttja Kusten-
lokalen i Stockvik på samma villkor
som MGFs medlemmar. K-lokalen har
öppet
onsdagskvällar kl 18-21
och andra lördagen i månaden kl 11-
15. Forskarvärdar hjälper till med
rådgivning.

Under tiden juni tom augusti är det
dock inget öppethållande inplanerat.

En nyligen körd DISGEN-kurs
Staffan Bodén har nyligen  hållit en helgkurs i
DISGEN 8. Som biträdande kursledare fanns Lennart
Lindqvist, Alnö, som ska kunna vara kursledare själv
vid kommande kusrer.
Som kurslittaretur användes det häfte som DIS-Aros

har tagit fram.
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Genom vårt sammarbete med HSN (Ö-
vik) har även Dis-mitts medlemmar
tillträde till lokalen på
Ångermanlandsg 28

Mellan kl 10.00-20.00 följande dagar

Tisdag. 3 juli

Tisdag 7 augusti

Tisdagar mellan 7 september till och
med 8 december 2007

samt Torsdag 27 december

Övriga tider har medlemmar tillträde
till lokalen efter överenskommelse.

Tfn 073-04 92 444 (Reine Björkman)

Info från Ångermanland

Info från X län

Vad som händer  I Gävle är väl inte så mycket nu när vi går mot sommaren.
Jag har just avslutat en Disgen kurs på medborgarskolan.

I maj kommer nästa träff som jag har för Gästrikland och norra Uppland att
handla om kartor. På den träffar så medverkar även Curt Carlsson som är GIS
konsult på metria och han ingår också i projektgruppen för karthantering.
Sedan blir det ett uppehåll till åtminstone till augusti då kör vi igång på
nytt med ett antal träffar. Ämnen på dom är inte bestämda ännu.

Vad beträffar Slf dagarna 2009 så låter det ju jättekul, men också jobbigt
finns väl inte så många föreningar i Gästrikland eller Gävleborg. Men jag
tänkeri första hand på Läkerol Arena om den inte är för dyr. Alternativt då
Göranssonska hallen i Sandviken,men man kan ju jämföra dessa mot varandra!
Jag kommer att ta upp frågan på kommande styrelsemöte i Gästriklands
genealogiska förening.

Claes Embäck

Info från Härnösands släktforskare

Gällande DIS-samarbete, så skall en person
kunna ställa upp som DISGEN-fadder och en
annan som Holger-fadder. Vi ska även tillfråga
en tredje om han kan tänka sig vara MinSläkt-
fadder.

Styrelsen har ännu inte tänkt hålla något
särskilt medlemsmöte tillsammans med DIS-
Mitt. Vi kommer däremot att ha "internet"-
tema på vårt första medlemsmöte i september
och ska försöka fånga upp medlemmar som är
intresserade av nät- och datoranvändning i sin
forskning. Tillsammans med dessa kanske vi
sedan kan köra ett DIS-möte.

Peter Sjölund, ordf för Härnösands
släktforskare
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Mailavisering om att ny tidning kommer!

Du har väll inte missat att anmäla din e-
postadress på vår hemsida http://www.dis-
mitt.se så att du får ett meddelande varje gång
ny tidning finns att ladda ner från hemsidan.
Om du anmält din adress men inte får något
meddelande, kontrollera att du uppgett rätt
adress. Jan Lilliesköld hälsar att han vid varje
utskick får några meddelanden i retur p g a
adresserna inte längre är giltig. Ange ditt
namn, din e-postadress och ditt
medlemsnummer i DIS för lättare hantering.
Din e-postadress kommer endast att användas
till detta syfte så länge du inte önskat mer
information via e-post.

DIS-MITT vill kunna informera sina
medlemmar bättre framöver. Därför har vi
tänkt använda mailadresserna som lämnats för
avisering av ny tidning som en ny kanal att
lämna föreningsinformation till medlemmarna
- om inte medlemmen särskilt säger ifrån att
denne inte vill ha övrig föreningsinformation
den vägen..

Ny design av DIS-MITTs hemsida kommer

Lite senare i år kommer DIS-MITT:s hemsida
att ändra design. Håll ögonen öppna !

Håll gärna ett öga på hemsidan i vilket fall, för
när DIS-MITT Nytt för närvarande inte har
någon regelbunden utgivning, så är det
hemsidan som är den ”snabba kanelen”.
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Nr 2 2007
Redaktör: (vakant - se annons inne i tidningen)

Medlemsmöte i DIS-
MITT
Lördagen den 6
september
Vi samlas i
släktforskar-lokalen i
Folkets Hus Kusten i
Stockvik strax söder
om Sundsvall efter kl
11.00

Temat för träffen är
nittonhundratals-
forskning.
Karl-Ingvar
Ångström berättar
om vilka möjligheter
som finns.

Programmet börjar
kl 12. Fika finns !

MGFs lokal i Kusten FH där
DIS-MITT hyr in sig och har sitt
huvudsäte för styrelsemöten.
Kusten ligger nära E4 i Stockvik.

Vad händer i DIS-MITT i höst ?

Vad som i övrigt händer i
höst
- se inne i tidningen !

DIS-MITT har nu fått
en ordförande !

Här är Anna
Söderström som ska
leda DIS-MITT
framåt !
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Anna Söderström

Ordföranden har ordet!

Hösten är här och därmed drar
verksamheten igång igen. Tack vare vårt
starka samarbete med lokala
släktforskarföreningar har vi ett
fullspäckat höstprogram där vi försökt
att täcka in hela vårt område.

För att vara säker på att ni inte missar
något spännande bör ni hålla er ajour på
vår hemsida men även på den närmsta
lokala släktforskarföreningen. Kanske
bor du på en plats där vi inte har
samarbete med din lokala
släktforskarförening, då kanske du är
personen som kan vara vår förlängda
arm mot dem. Kontakta oss gärna för
vidare information.

Verksamheten i Kustenlokalen,
Bredsand har kommit gång rejält och de
håller öppet på onsdagar och vissa
utvalda lördagar. Lördagen den 6
oktober är en sådan lördag och även den
dagen vi håller medlemsmöte denna
höst.

DIS-mitts hemsida har fått ett nytt
utseende. Vi hoppas med den nya sidan
att det ska bli enklare att hitta den
information du söker. Bland annat har vi
plockat fram informationen om kurser
på ett nytt sätt så det är lättare att hitta

dessa. Hemsidan uppdateras ständigt
med ny information som härrör till vårt
område. Kanske har vi missat något
evenemang som DIS-mitt medlemmar är
välkomna till, sänd ett e-brev till
webbmaster så lägger vi in detta snarast.
(webbmaster förbehåller sig rätten att
ändra eller utesluta innehåll.)

Som i de flesta föreningar så finns det
även i denna en styrelse som vill
leverera något bra för alla medlemmar
det är dock svårt att veta vad
medlemmarna vill ha och därför hoppas
vi att just du ska höra av dig till
styrelsen med förslag och önskemål om
kommande program.

Samarbeten med
släktforskarföreningar
DIS-MITT har samarbete med flera lokala
släktforskarföreningar. Detta har bland annat
resulterat i skriftliga samarbetsavtal. Dessa
avtal går i huvudsak ut på att medlemmar i
DIS-MITT ska ha rätt till att kunna vara i
aktuella lokaler, och samarbete i
utbildningsfrågor.
 I gengäld bidrar DIS-MITT med en del av
lokalhyran samt tillgång till vissa
abonnemangstjänster när sådana kan erhållas
med lägre kostnad genom att gå via DIS-
MITT.

De föreningar som vi har avtalat samarbete
med är JLS i Östersund, HSN i Örnsköldsvik
samt MGF i Sundsvall.

DIS-MITT strävar för att i bästa möjliga mån
nå alla våra medlemmar i XYZ-län.
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DIS-Mitt på
Släktforskardagarna
Släktforskardagarna gick i år i Halmstad, i slutet
av augusti. Det är mycket som händer på dessa
dagar: Ordförandena i alla släktforskarföreningar
träffas och får tips och info. Släktforskarriksdag
för Förbundet. Öppet hus för alla tillresta forskare
att köpa forskarskivor och att skaffa kontakter.

DIS-Mitt skickade i år två personer till dagarna,
nämligen Reine Björkman
som sekreterare från Örnsköldsvik och jag som
tjänstgörande ordförande från Härnösand och
Borgsjö. Vi åkte ner redan på torsdagslunch för att
finnas på plats på fredagsmorgonen. Och vi kom
hem igen mitt i natten mot måndagen.

Den stora frågan var Förbundets ekonomi. DIS-
organisationen är den största medlemmen i
Förbundet och har engagerat sig starkt i frågan om
ekonomin. Vi hade ingående diskuterat hur vi
skulle agera. DIS yrkade att frågan om
ansvarsfrihet skulle bordläggas eftersom vi inte
fått underlag i tid före stämman. Nästan hälften av
ombuden stödde yrkandet men beslutet blev att
frågan skulle avgöras. Ett antal ombud ville att
förbundsstyrelsen inte skulle få ansvarsfrihet. Men
stämmobeslutet blev att styrelsen fick
ansvarsfrihet, dock med en kraftfull
protokollsanteckning som DIS författat. Eftersom
jag blev invald i förbundsstyrelsen kan jag intyga
att denna jobbar hårt för att förbundet ska få
ordning på sin ekonomi. Den stora svårigheten är
att förbundet behöver få försäljningsintäkter varje
år. Vad kan förbundet sälja 2009?

Enligt min mening har DIS vunnit stor respekt för
sitt agerande vid stämman.

DIS-Mitt hade ingen egen monter eftersom
Halmstad ligger lite för långt borta från Mitt-
Sverige. Vår systerförening Midälva GF hade en
egen monter. Vi hade tagit fram en ny infofolder i
färg samt en affisch om DIS-Mitt. Tack Hans och
Robban!

Släktforskarförbundet söker någon som kan ta på
sig att ordna 2009 års dagar. Eftersom också 2008
års dagar ligger i söder – i Malmö – så vill
man ha en kandidat norröver. Gävle-Sandviken
skulle vara en bra kandidat. Så vi kanske syns
där om ett par år!
/Karl-Ingvar

Mer från Släktforskardagarna

Bland nyheterna gällande hjälpmedel inom
släktforskning som visades under dessa dagar var
Arkiv Digitals nya tjänst ”AD online” samt
Genline nya satsningar ”Familjeband” och
”Bygdeband”. De sistnämnda tjänsterna finns det
information om längre bak i tidningen.

Den nya tjänsten ”AD online” är en ny konkurrent
till Genline:s och SVAR:s tjänster. Arkiv Digital
håller på med att skanna av orginalböcker i färg.
Tidigare har man kunnat köpa CD-skivor med de
längder som man varit intresserad av. Med den nya
tjänsten ger man nu tillgång till att titta på bilderna
online. Till detta krävs dock en egen applikation
(en Java-client) som måste laddas hem till sin egen
dator, samt ett abonnemang för att få tillgång till att
titta på längderna. Att märka är att Arkiv Digital
har, liksom SVAR, tillgång till andra arkiv än
enbart kyrkböcker. För närvarande är det mest bara
arkiv för delar av södra Sverige som har skannats
av, men man skannar vidare i snabb takt.

Efter val av ledamöter i SSF:s styrelse finns det nu
tre norrlänningar: Ulf Mannberg från Skellefteå,
Ingrid Månsson-Lagergren från Timrå, samt inte
minst DIS-MITT:s egen vice ordförande Karl-
Ingvar Ångström - grattis !
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antingen skriva ut på en CD-/DVD-skiva eller
lägga ut på en hemsida. Det brukar dock
behövas en hel del ”pyssel” innan man får
skivan alternativt hemsidan att fungera som
man önskar.

Ett annat sätt att publicera sin ”rena”
släktforskningsdatabas, som har blivit mycket
populärt numera, är att lägga upp sin
information på någon sajt på Internet, där man
kan lägga in den i någon applikation från
vilken andra sedan kan ”vandra” omkring på
webb-sidor och titta på. Dessa ”tjänster” är
dock ofta avgiftsbelagda.
Det som brukar påpekas från de olika sajternas
sida är att alla som vill kan hjälpas åt och fylla
på ”släktträdet” med information.
En del sajter ger dock möjlighet att ladda upp
sin information, samt bara låta godkänna de
personer som ska få möjlighet att ändra i din
egen information.

Det finns även produkter som man kan nyttja
för att lägga upp en egen ”databas” på egen
hemsida. På så sätt har man kontroll (och
ingen extra kostnad) över sin egen
information. Dessa produkter brukar kunna ge
läsaren många möjligheter att söka i din
information.

I bägge de senaste funktionerna, bygger det på
att du använder ett GEDCOM-utdrag från din
egen databas.

I artiklar under de kommande numren av DIS-
MITT Nytt kommer jag att mer detaljerat ta
upp vilka möjligheter som står till buds för den
som är intresserad av att publicera sina resultat
på Internet.

Jan Lilliesköld

Att publicera sitt
släktforskningsresultat

När man som släktforskare kommit så långt så
att man börjar fundera på att publicera sitt
resultat på något sätt, så har man många vägar
att välja på.

En del kanske nöjer sig med att skriva ut en
antavla i träd- och/eller i listform. Många
redovisar även resultat i stamtavleform.

De som använder DISGEN(8), har möjlighet
 att ta ut en ’Släkbok’. Hur man gör detta finns
det att läsa om i manualen till programmet.
Alternativt kan man vända sig till en fadder
eller gå en DG8-kurs för att lära sig hur det går
till.
I en artikel här efter i tidningen, så finns ett
exempel på en som gjort en släktbok.

Man kan sedan naturligtvis komplettera det
rena släktforskningsresultatet med övriga
bilder, berättelser och annan information (t ex
kartor) som man vill ha med i sin publikation.

När man väl samlat ihop all information som
man vill sammanställa och redovisa, så kan
man överväga i vilken form publikationen ska
göras. Det kan enkelt sammanställas i en pärm,
men man kan ju också fundera på att låta samla
allt till en bok. Det sistnämda är dock förenat
med mycket arbete och en rätt stor kostnad.
Men kanske det finns en släktförening som gör
att det finns underlag för att låta trycka upp en
hel upplaga av böcker ?

Det finns ju annars andra media som man kan
distribuera sitt resultat i. Man kan
sammanställa all sin information och producera
en CD- eller en DVD-skiva, som man sedan
enkelt kan göra kopior av.

En annan närliggande funktion som brukar
finnas i de flesta släktforskarprogram, är att ta
ut resultatet för visning på Internet. Det handlar
då om att generera html-sidor. Denna samling
html-filer, tillhopa med eventuella andra filer
som man vill få med, kam man därefter
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Om jag vill ha fler personers antavla med på
CDn (t.ex ingifta personer) så lägger jag upp
ytterligare en mapp, t.ex HtmlB osv.

Under mappen Dokument har jag lagrat ett
samlingsdokument (html fil) för vissa personer
i anträdet. I det dokumentet har jag samlat alla
intressanta dokument som berör personen
ifråga. Dessa dokument ligger även under
denna mapp.

Under mappen Bilder har jag lagt eventuella
bilder som jag refererar till från dokumenten
jag själv skapat.

Under mappen Stamtrad lägger jag upp stam-
träd till personer, som finns i anträdet.

Har inte tagit fram ättlingar till samtliga sys-
kon till alla personer i anträdet.

För att knyta ihop filerna har jag själv skapat
två html filer som jag lagt direkt under mappen
CD Orremo. Den första filen berättar om
släktboken och vilka källor jag använt mig av.
Denna filen har en länk till den andra html
filen som jag skapat. Den sistnämnda beskri-
ver släkten eller släkterna för gifta par. Den
innehåller även en länk till startpersonens
ansedel under mappen HtmlX/001.

Grunden till alla html filer har varit mallen
Disgen8 vid export till Html. Två nya mallar
har jag skapat. Den första mallen (Orremo
snor) är en komplettering av mallen Disgen8
med porträtt i antavlan i ansedeln. I den andra
(Orremo stam) tog jag bort antavlan i utskrift
av ansedeln. Ville inte ha med antavlan då
ansedel skulle skrivas ut för personerna som
finns med i stamträdet.

För att kunna presentera speciella dokument
och ättlingar till personer i anträdet har jag
använt mig av notistypen ”Extra text 9”.
Dessa notiser kommer att innehålla html kod
och skall endast användas då man genererar
anträd.

Hur jag gör en släktbok på CD

För ett år sedan insåg jag att jag var tvungen
att presentera min släktforskning på ett mer
lättillgängligt sätt. Det blev för mycket arbete
att ta fram nya listor vid varje uppdatering. I
”Diskulogen nr 69 juli 2005” läste jag en
artikel som Ove Billing skrivit.

Denna artikel inspirerade mig att undersöka
hur jag skulle kunna presentera min släkt på
CD.

Det första jag gjorde var att bestämma mig för
vad min släktbok skulle innehålla.

Utgångspunkten skulle vara valfri person (eller
personer) i min databas. Till valda personer
vill jag knyta ett anträd och eventuella stam-
träd till syskonen för personerna i anträdet.
Dessutom vill jag kunna knyta eventuella
dokument, tidningsurklipp etc till personerna i
anträdet  Stamträdet skulle endast innehålla
ansedlar med levnadsbeskrivningar utan någon
knytning till eventuella dokument.

Som databasprogram använder jag mig av
DISGEN 8. På min hårddisk lade jag upp en
mapp som jag kallade för ”CD Orremo”. Den
fick följande struktur:

Vid framtagningen av antavlan för vald person
refererade jag till HtmlA, vilket medförde att
alla filer som Disgen genererade hamnade
under den  fliken.
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Vid generering av stamträd och ev listor till
printer är indikatorn för denna notistyp avsla-
gen.

Något register för beskrivningar och berörda
orter är ännu ej framtaget, jag jobbar med det.

Eventuella frågor på ovanstående artikel kan
ställas till författaren:

Bodil Orremo, tel. 063-44666 alt E-post:
bodil.orremo@bredband.net

Borgsjö

Hembygdsförening
ordf Thore Mattsson,
HallstaTelefon 0690-23172
www.borgsjohembygd.se
Byskivor utgivna av
BHF

Framsidesbilden på första byskivan, för
Magdbyn:  Norrmans i Magdbyn.

BHF har börjat utarbeta byskivor för
byarna i Borgsjö socken. Innehållet

hämtas från - den årgång av
Borgsjöbygden som handlade om den här
byn,- Borgsjö persondatabas beträffande
uppgifter om äldre bybor (även
bomärken), - uppslagsverket Sveriges
bebyggelse beträffande uppgifter om
yngre gårdar och bybor (gårdarna kan
lokaliseras via en klickbar karta) samt -
BHFs fotoregister (som totalt innehåller
cirka 2000 porträttbilder)Dessutom har
byalaget tillåtit BHF att ta med skannade
dokument och kartor från bykistan. BHF
har sedan 1960 givit ut årsskriften
Borgsjöbygden. Skriften har blivit bättre
och bättre under åren som gått. Ett tema
som har varit populärt under många år har
varit att beskriva en by varje år. Många
släktforskare köper exemplar av
Borgsjöbygden.I Borgsjö brann
kyrkböckerna upp 1844 vilket innebär
stora problem för släktforskning. Ett par
forskare i socknen har rekonstruerat
kyrkböckerna och har tagit fram Borgsjö
persondatabas.Vidare pågår sedan ett par
år EU-projektet Bykistor i Medelpad med
Ånge kommun som projektägare.
Projektet syftar till att byarkiven ska
bevaras och göras mera tillgängliga.
Materialet har förädlats så att det blir
lättare att användas av forskare.
Skanningen har gjorts av Mittsverige
Papperskonservering HB (0690-
12550).Hembygdsföreningen tar gärna
emot synpunkter på byskivorna samt tips
om vilka skivor som bör tas fram, gärna till
karl-ingvar.angstrom@telia.com. - Du är
välkom-men att bli medlem i föreningen.
Medlems-avgiften (se hemsidan) och
eventuella gåvor tas gärna emot på
plusgirokonto 4952931-6.

Kokbok
av Karl-Ingvar Ångström

DIS-Mitt är ju en datorförening så det bör
platsa här att beskriva hur jag har gjort skivan.
Jag har försökt att göra den så enkelt som



7

möjligt, dels eftersom jag inte är något
dataproffs, dels att andra ska kunna ta över
framställningen.När man stoppar in skivan i
datorn så bör den starta automatiskt. Det gör
man med hjälp av autorun-funktionen, dvs
man lägger in filen autorun.inf. Startfilen har
jag gjort i WORD. Den sparas sedan som htm-
fil.

BorgsjöbygdenSkannas som jpg-fil. Kan
behöva bearbetas i PHOTOSHOP. Därefter
konver-tering till pdf-fil med ADOBE
ACROBAT som kan köpas för en billig
penning. Jag har standard-versionen. Det finns
också gratisprogram.

Borgsjö persondatabasSökning i DISGEN i
ortsfältet på Magdbyn 1, Magdbyn 2 resp
Magdbyn tp. Utskrift av ansedlar för resp
söklista till rtf-fil som omvandlas till doc-fil.
Gårdslittera läggs in. Därefter konvertering till
pdf-fil. – Kartredovisning, se nedan.

EfterkrigsgårdarBilder och text i
uppslagsverket Sveriges bebyggelse från 1947
har skannats av i svart-vitt och i gråskala.
Bilderna har bearbetats i PHOTOSHOP för att
undvika moiré-effekt (rutmönster). Varje gård
har redigerats till en gård per A4-sida i
WORD. Därefter konvertering till pdf-
fil.Gårdarna har lagts in på en översiktskarta, t
ex gamla ekonomiska kartan (lågupplöst) från
LMVs kartsajt Historiska kartor. Bearbetning i
PHOTOSHOP. Inläggning av 50%-färgade
fyllda ringar. Därefter länkning mellan
ringarna och resp gård i MAPEDIT som kan
köpas till en liten penning (gratis en månad).
Det var problem för mig att skapa relativa
länkar. Jag öppnade htm-filen med
ANTECKNINGAR (under Tillbehör) och
ändrade sökvägen.

PorträttsamlingHembygdsföreningen har
skannat sina ca 2000 porträtt i högupplösta tif-
bilder samt registrerat bilderna i Länsmuseets
program THEODOR FOTO. Från detta
register har uppgifterna om bilder med
anknytning till Magdbyn sökts ut, i EXCEL.
Registret har därefter konverterats till pdf-fil.

ByhandlingarI Ånge kommun pågår ett stort
projekt som syftar till att bevara och
tillgängliggöra byhandlingarna. Handlingarna
skannas högupplöst till tif-filer (en per sida).
Också äldre bykartor skannas av. Dessutom
har i bykisteprojektet tif-filerna konverterats
till jpg-filer. Projektet levererar fem omgångar
skivor (cd eller dvd) till byalaget.
Hembygdsföreningen har avtalat med byalaget
om att få hjälpa till med att tillgängliggöra
byhandlingarna i byskivor samt lånat en skiva
för kopiering. Jag funderade på om jag skulle
länka samman jpg-filerna i som pdf- eller
djvu-filer. Det finns nu möjlighet att gratis ta
hem äldre version (3.1) av LizardTecs DjVu
Solo. Inte heller den senaste versionen kostar
numera så mycket. Jag valde att konvertera till
pdf-filer, främst eftersom jag behärskar den
tekniken. Jag har lagt ner ett omfattande arbete
på att strukturera om handlingarna och att
länka dessa med en förteckning. I de fall jag
tidigare har skrivit av handlingen har jag tagit
med också avskriften./K-I

Sollefteå kommuns kulturmiljökommitté inbjuder
till ett seminarium om SKOGSBYAR

29 september på SVAR i Ramsele

Programmet inkluderar föredragen ’Att berätta
historien’, ’Kolonisationen av Ådalens skogar’,
’Skogsbolagen och skogsbyarna’, ’Skogsbyarna i
arkiven’,’Mina barndomsminnen från Finnfors’,
’Röåborna – såna är dom, därför finns dom’ samt
’Ester och Gustav på Höjda’.

Anmälan senast 2007-09-24 till
Gunilla Rudehill

Sollefteå kommun, 881 80 Sollefteå

tel. 0620-68 23 11

gunilla.rudehill@solleftea.se

Kostnad för seminariet inkl. för- och
eftermiddagskaffe samt lunch 150 Kr betalas
vis entren.
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NYHETSBREV TILL SVERIGES
SLÄKTFORSKARFÖRENINGAR
Leksand 2007-08-29

Om sommaren sköna är det inte
bara marken som gläds…..
På Släktforskarnas Hus gläds vi också. Vi har hunnit
avverka vårt första halvår i den nya kostym vi tog på
oss vid årsskiftet. Tvärt emot många olyckskorpars
förmodan lever vi ännu.
Vi gläds åt många uttryck för uppskattning från våra
besökare och våra ”supporters” landet runt.
Under sommaren har vi haft gott om spontanbesök av
turister från hela landet och även många hemvändande
svenskamerikaner som fått hjälpa att hitta hem till byn,
gården och till långväga, längesedan glömda släktingar.
Vi har också haft god beläggning på våra PrövaPå-
kurser under sommaren med deltagare från hela landet
på mer eller mindre tillfälliga besök i Siljansbygden.
En utställning med gamla vykort från Leksands Noret
har likaså dragit många besökare.
Vädret har uppmuntrat till att göra något annat än att
ligga på stränderna och många är de som av nyfikenhet
sökt sig ner i An-dalen. Vi har pratat oss varma för
släktforskning och visat på många lokala medlemsblad
för besökarna. Förhoppningsvis betyder det att nya
medlemmar och kursdeltagare dyker upp både i
Tomelilla och Gällivare och en rad platser däremellan.

Vackra Antavlor och Genline
Våra nya ”Vackra antavlor” har väckt berättigat
uppmärksamhet bland besökarna. Möjligheten att på ett
enkelt sätt ge en personlig touch åt antavlan har
uppskattats. Många hundägare har också nappat på
idén att kring ett foto på vovven lägg in stamtavlan. Vi
börjar nu få flyt i produktionen, både vad gäller hum-
antavlor och an-imaltavlor. Båda varianterna finns på
vår hemsida (www.slaktforskarnashus.se ) för den som
vill se och läsa mer.

På årets Släktforskardagar i Halmstad uppträdde vi
tillsammans med vår samarbetspartner Genline. Vi
visade exempel på ”Vackra antavlor” och vårt
samarbete med Genline samt naturligtvis om
möjligheterna att precis som tidigare komma till oss för
kurser och egen forskning med hjälp av såväl
mikrokort som datorer.

Vårt samarbete med Genline fortsätter att utvecklas.
Den ”läshjälp” vi startade redan förra året rullar vidare.
Den är naturligtvis öppen även för andra än Genline-
användare. Vi säljer Genlines abonnemang och övriga
produkter, både på plats till våra besökare och via
telefon. Just nu håller vi också på att successivt ta över
den telefon- och e-postsupport som Genline erbjuder

sina abonnenter. Vi arbetar även med vissa
registreringsuppdrag för Genlines räkning och hoppas
att det ska utvecklas till en kontinuerlig del av vår
verksamhet.

Leksandsresa
Det som känns tråkigt i dagsläget är att beläggningen i
forskarsalen fortsätter att minska. Vi ser också att
intresset från föreningar att boka in sig på helger har
minskat. Några har helt bokat av planerade besök
medan andra minskat deltagarantalet eller antalet årliga
besök hos oss.
På sätt och vis är detta väntade konsekvenser av den
fortsatta datorisering av forskningen. Likafullt tycker vi
att det är tråkigt eftersom vi ser flera goda skäl för
forskare att göra en resa till Leksand då och då.

Ett av dessa är tiden från 1890 fram till
sekretessgränsen. Vi kan erbjuda födda-vigda och döda
(SCB-materialet) till och med 1936 och de filmade
församlingsböckerna från Uppsala-, Härnösands- och
Östersunds landsarkivsområden fram till cirka 1930. Vi
kan också erbjuda de filmade bouppteckningarna från
11 län och Svea- och Göta Hovrätter för i princip tiden
1730 till 1860.

Ett annat skäl är att hålla liv i den sociala delen av
släktforskandet. Det känns sorgligt att forskandet mer
och mer blir en ensamsport där man sitter och häckar
över datorn i nattens sena timmar i stället för att möta
likasinnade att kunna byta och bryta erfarenheter med.
Flera föreningar gör resan till Leksand till något mer än
bara ett tillfälle att forska. Man får tillfälle att umgås.
Stannar man över kvällen kan man fixa till gemensam
middag i Husets lokaler eller på något annat sätt. Man
kan lägga in program med föreläsare som presenterar
nyheter. Ja, det finns många sätt att genom den sortens
resor skapa det där kittet som behövs i alla levande
föreningar med ambitionen att leva och utvecklas.
Gå gärna samman två eller flera föreningar. Vi bistår
gärna med råd och idéer och praktiska arrangemang.
Varför inte en ta en vårhelg med kyrkbåtsrodd som ett
avbrott mitt i allt grävande?

Med dessa rader vill vi meddela att vi lever och har
hälsan, att vi tror på ett liv efter detta och att vi gärna
vill fortsätta och även utveckla och fördjupa samarbetet
med din förening.
Ni är alltid välkomna att höra av er med frågor och
funderingar!

Med vänliga hälsningar

Per Norberg
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En bok som kommit under det
senaste året handlar om möjligheter
att använda Internet som hjälp i sin
släktforskning.
Den är dock tämligen allmänt hållen,
så boken är mest för den som inte
redan känner sig kunnig inom
området.

Släktforskning på
Nätet
2006-11-27
11:03:09
Art nr: 6216 ISBN:
91 7882 711 6
Serie: Visual

Aldrig har det varit
enklare att släktforska! Att kunna
släktforska hemifrån, vid datorn med
hjälp av Internet sparar både tid och
pengar, för att inte tala om hur bekvämt
det är. Risken är kanske att du sitter för
länge framför datorn.

Välkommen till Statens Arkiv!
Välkommen till Riksarkivet och
landsarkivens nya gemensamma
hemsida. Vi presenterar oss nu under
det gemensamma namnet Statens arkiv,
och försöker samla informationen så att
det ska bli så enkelt som möjligt för dig
som besöker oss att hitta det du söker,
och kontakter för att komma vidare.
Välkommen att botanisera, och hör
gärna av dig till redaktionen med
synpunkter på det du ser!
webmaster@riksarkivet.ra.se
http://www.statensarkiv.se/

Utdrag ur LMVs kundtidning Gränssnittet nr 2/
2007

Gamla kartor öppnar nya
världar - av stort intresse för
släktforskare

Historiska kartor är ofta vackra att se på, de
kan även innehålla mängder med matnyttig
information för den som vill fördjupa sig i sin
bygds eller sin familjs historia.
Tjänsten med samma namn är ett försök från
Lantmäteriets sida att göra sitt rika material
tillgängligt för en bredare allmänhet. Det blir
enklare för släktforskare och
hembygdsforskare att sitta hemma vid datorn,
eller på biblioteket för att studera kartmaterial.

Man går helt enkelt in på Lantmäteriets
hemsida och klickar sig fram till tjänsten. Det

finns två sätt att söka efter historiska kartor.
Antingen söker man i en Sverigekarta och
klickar på den ort man är intresserad av, eller
så kan man söka i de olika arkiven.

Kartorna visas i ett komprimerat format, DjVu.
För att använda tjänsten behövs en bildläsare,
en så kallad plugin. Den laddas ner
automatiskt första gången man använder
”Historiska kartor”.

Tjänsten innehåller även kartor från de
regionala lantmäterimyndigheternas arkiv från
före 1928. Det innebär väldigt mycket med
sökbart material.
Kartorna och handlingarna ger mycket
information om landskapet och om hur
människor levde.
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Genline familjeband
- ny satsning:
Utdrag ur ett pressmeddelande från Genline 7 juni
2007

Familjeband.se blir en unik webbplats som
med en rad olika tjänster förväntas göra
släktforskning till en än mer intressant och
spännande upplevelse. Primärt riktar
webbplatsen sig till den som vill dokumentera
sin familjs liv och historia och som även vill
ha möjlighet att dela med sig av uppgifterna
till andra som besöker webbplatsen.
Familjeband.se kan användas både av den som
aldrig tidigare har släktforskat men även av
släktforskare med många års erfarenhet.

Ett interaktivt släktträd som låter användaren
lägga in uppgifter om sin familj och sina
förfäder är ett av de verktyg som kommer att
finnas tillgängligt för användaren av
Familjeband.se. Släktträd som gjorts publika
kan även ses av övriga besökare på
webbplatsen.

Under Släktforskardagarna i Halmstad
presenteras även webbplatsen Bygdeband.se
vars databas är gemensam med Familjeband.se
men där målgruppen istället är
hembygdsföreningar och hembygdsforskare.
Samtliga hembygdsföreningar erbjuds att
lägga in sitt material i digital form på
Bygdeband.se som kommer att bli Sveriges
största databas för bygdeforskning och
släktforskning.

Med Bygdeband.se blir det för första gången
möjligt att på ett och samma ställe samla alla
de dokument och handlingar om personer och
platser som hembygdsföreningarna har i sina
arkiv. Tillsammans med Familjeband.se
möjliggörs också en efterlängtad koppling
mellan släktforskarnas uppgifter och
hembygdsföreningarnas material vilket gör
forskningen mer komplett oavsett om
användaren är släktforskare eller
hembygdsforskare. Bland annat kommer
släktforskaren att kunna hitta platser, torp etc
på den interaktiva karta där

hembygdsföreningarna lagt ut uppgifter.
Användaren väljer själv vilka uppgifter andra
användare ska kunna ta del av och vad som
endast kan ses av användaren själv. Persondata
hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen
(PUL).
Användaren når Familjeband.se och
Bygdeband.se med hjälp av ett användarkonto
och en Internetansluten dator. Det behöver inte
vara hemmadatorn utan en dator på biblioteket
eller hemma hos en god vän eller släkting
fungerar lika bra. Alla uppgifter i databasen
ägs av användaren som också bär ansvaret för
att uppgifterna är korrekta. All data förvaras
säkert på Genlines servrar med moderna
system för backup, skydd mot intrång och
virusangrepp. Detta blir ytterligare en säkerhet
för användaren som alltid har en backup på
sina inlagda uppgifter om något händer med
den egna datorn.

För ytterligare information kontakta: se
hemsida: www.genline.se

En bakgrund till Genlines
satsning:
Utdrag ur Ur NT 2007-05-26
Nytt sätt att känna sin släkt
Det började i blygsam skala i Östra Ed med
ett system som nu
utvecklas och tippas bli revolutionerande
för släktforskningen i
Sverige.
I fortsättningen ska gamla släktingar inte bara
framstå med namn och
diverse persondata från kyrkböckerna. Med
datorns hjälp sätts de in i
mera levande sammanhang.
Bland annat är det meningen att det i största
möjliga utsträckning ska
erbjudas foton på anförvanterna, deras
bostäder och överhuvudtaget på
miljöerna de vistades i. Kanske dyker det
också upp bandinspelningar
om man har tur.
Höra kyrkklockor
-Till exempel kan amerikanare som letar efter
släkt i Hannäs få höra hur
kyrkklockorna i sockenkyrkan ringer. Det
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säger mannen bakom verket,
David Fogelberg, driftschef på Valdemarsviks
kommuns IT-avdelning
tillika innehavare av IT-företaget Teleforum
som bland annat ger
teknikstöd till kommunens lärcenter. David
Fogelberg lämnar emellertid
inom kort sin kommunala befattning för att i
stället vara verksam hos
Genline, ett företag bekant för mången
släktforskare då det arbetar med
kyrkböcker på nätet.
Genline har köpt in det webbaserade
dokumentationssystem Teleforum
tog fram för några år sedan.
I första början tillämpades det på Östra Eds
församling där Fogelberg är
bosatt. I pilotprojektet skärskådas via nätet
församlingen med invånare,
byggnader, natur, med mera i text, bild, ljud
och kartor.
-Hos Genline ska jag fortsätta utveckla
dokumentationssystemet som blir
revolutionerande, och det känns mycket bra att
få göra det eftersom jag
är dess upphovsman och naturligt nog känner
mycket för det, berättar
David Fogelberg.
Genline kommer att erbjuda
hembygdsföreningar i hela landet
kostnadsfri tillgång till webbtjänster vad gäller
exempelvis lagring av
fotografier, personuppgifter, dokument, film
och bandinspelningar. När
sedan menige man ska ta del av utbudet kostar
det.

-Mellan tio och fyrtio kronor i månaden rör det
sig om inledningsvis. Alla
som vill ha tillgång till materialet ska ha råd
till det.
Dokumentationssystemet, vars syfte alltså är
att göra
släktforskningsrelaterade data tillgängliga för
allmänheten, bär namnet
Bygdeband. Driftsstarten sker i slutet på
sommaren.

Ny tjänst på nätet
De historiska kyrkböckerna för
Värmland återfinns nu också hos
Ancestry. Det är Emigrantregistret i
Karlstad som har ställt de nödvändiga
mikrofilmerna för skanning till
förfogande. Om hur sökning kan gå till
och indexeringen av dessa skannade
sidor, har Svenska
Släktforskarförbundets ordförande
skrivit om i sitt ”veckobrev” (se
’Rötter’). Adressen till ”svenska”
Ancestry (betaltjänst) är
http://www.ancestry.tm.se/
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DIS-Mittare i Jämtland och Härje-
dalen
Som ni förhoppningsvis vet så samarbetar DIS-
MITT(DM) med JLS här i länet, detta styrt genom ett
avtal som löper tills vidare.
Vad innebär då detta för oss DM-med-lemmar?
Jo, bl a att du:

- har tillgång till JLS lokal på Samuel Permans
Gata 37 de dagar de pågår aktiviteter där

      -     kan använda de släktforskarresur-
            ser som finns i lokalen, ex  CD-
            skivor, litteratur, abonnemang  för

GENLINE och SVAR
- kunna delta i de utflykter och stu-

dieresor som varje säsong genomförs till
SVAR och HLA

- kunna delta i den kursverksamhet
som genomförs inom föreningarna,
se särskild artikel

Några exempel på aktiviteter som är klara inför höstsä-
songen, syns i intilliggande notiser.

Senare i höst kommer också en speciell
DIS-MITT-kväll då vi ägnar oss åt våra släktforskar-
program, gäller även HOLGER, Min Släkt och vid
intresse även Reunion.

Den 7 november är DM, JLS med flera föreningar i
Östersund arrangörer för en föreläsning av professorn
Dick Harryson, känd bl a från en stor bokproduktion
och TV-programmet ”På spåret”, se särskild annons i
dagspressen.

Länk till det kompletta programmet:
http://www.genealogi.se/jamtland/

Info från Jämtland

Forskarkväll, Östersund 26/9

JLS-lokalen
Forskarkväll - Internetforskning

Arne Ahlström  063 10 97 19

Forskarkväll, Östersund 3/10

JLS- lokalen Forskarkväll
Tema Rödöns socken, kom och berätta vad du
forskar omsomberör Rödön-Krokom-Hägra-
Dvärsätt.                     Eva Eklund 0640 62157

Eva Eklund
0640 62157

Forskarkväll, Östersund 10/10

JLS-Lokalen
Forskarkväll Svenska Gods och Gårdar Vi
tittar på material från Jämtland och tittar på
CD:n "Svenska orter"

Björn Holmström
063 51 96 67

Månadsmöte, Östersund 13/10

JLS-lokalen
Månadsmöte "Häradshövding Montelius på
Södergård i Brunflo" Kurt Malmborg
Arne Ahlström

Forskarkväll, Östersund 17/10

JLS-lokalen
Forskarkväll Bildhantering. Först lite teori
därefter skanning av medtagna bilder, även
diapositiv och negativ film.

Arne Ahlström  063 10 97 19

Några exempel på aktiviteter:

Resa till Svar från Östersund 29/9

Samling vid Arkivet
Resa till SVAR
Anmälan senast 22 sept
till Wido Lith 063 12 89 61

Forskarkväll, Östersund 14/11

JLS-lokalen
DIS-MITT kväll

Arne Ahlström  063 10 97 19
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Info från Medelpad

DIS-Mitt har skrivit avtal med
Midälva GF (MGF) bl a om att DM-
medlemmarna får nyttja Kusten-
lokalen i Stockvik på samma villkor
som MGFs medlemmar. K-lokalen har
öppet
onsdagskvällar kl 18-21
och andra lördagen i månaden kl 11-
15. Forskarvärdar hjälper till med
rådgivning.

Diskussionforum för frågor rörande
släktforskning i Medelpad

Under MGF:s hemsida ”Medelpadsrötter”
finns det ett diskussionforum, som är tänkt för
att underlätta spridning av information om
släktforskning i Medelpad. Det finns flera
underrubriker att använda sig av: CD/DVD-
skivor, Debatt, Forskning, Länktips, Styrelsen,
Allmänt samt Bilder.

Medelpadshelg i Stockholm 13-14/10

MGF anordnar en Medlepadshelg, med blan
annat besök i Stadsarkivet, träffar Medelpads
Gill samt Släktforskarförbundets lokaler i
Sundbyberg.

Ytterligare upplysningar kan hämtas in från
MGF:s hemsida ”Medelpadsrötter”
(http://www.genealogi.se/medelpad/).

Julmarknad på Norra Berget 8/12

Under denna dag kommer DIS-MITT bland
annat visa upp skivor och olika online-tjänster
som kan vara av intresse för släktforskare att
få titta på.

Info från Medelpads arkiv

Medelpadsarkiv har stängt 1-4 oktober.

Den 10 november är det ’Arkivens dag’ i
Kulturmagasinet i Sundsvall. Det visas bland
annat olika databaser för släkt- och
hembygdsforskare.

Släktforskning i Ånge lördag 20/11

MGF visar släktforskning på Ånge bibliotek
mellan kl 9.00-15.00.

Arkivens dag 10/11

Under denna dag kommer DIS-MITT bland
annat visa upp skivor och olika online-tjänster
som kan vara av intresse för släktforskare att
få titta på.
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Genom vårt sammarbete med HSN (Ö-
vik) har även Dis-mitts medlemmar
tillträde till lokalen på
Ångermanlandsg 28

Mellan kl 10.00-20.00 följande dagar

Tisdagar mellan 7 september till och
med 4 december 2007

samt Torsdag 27 december

Övriga tider har medlemmar tillträde
till lokalen efter överenskommelse.

Tfn 073-04 92 444 (Reine Björkman)

Info från Ångermanland

Info från X län

Träffar för DIS i Gästrikland och Norra Uppland i GGFs lokal i Andersberg, Gävle.
Planeras för oktober och november. Program och datum kommer senare på DIS-mitts hemsida
samt att alla som har meddelat sin mail adress får inbjudan via sin mail adress.

Claes Embäck

Info från Härnösands släktforskare

Styrelsen har ännu inte tänkt hålla något
särskilt medlemsmöte tillsammans med DIS-
Mitt. Vi kommer däremot att ha "internet"-
tema på vårt första medlemsmöte i september
och ska försöka fånga upp medlemmar som är
intresserade av nät- och datoranvändning i sin
forskning. Tillsammans med dessa kanske vi
sedan kan köra ett DIS-möte.

Peter Sjölund, ordf för Härnösands
släktforskare

Lördagsöppet på Landsarkivet

MGF och Härnösands släktforskare har haft
diskussioner med landsarkivet i Härnösand,
och har bland annat kommit fram till
lördagsöppet följande dagar:
22/9, 20/10, 10/11 samt den 1/12.

Förhoppningen är att släktforskare tar
tillfällena i akt, och kommer dit !
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Mailavisering om att ny tidning kommer!

Du har väll inte missat att anmäla din e-
postadress på vår hemsida http://www.dis-
mitt.se så att du får ett meddelande varje gång
ny tidning finns att ladda ner från hemsidan.
Om du anmält din adress men inte får något
meddelande, kontrollera att du uppgett rätt
adress. Jan Lilliesköld hälsar att han vid varje
utskick får några meddelanden i retur p g a
adresserna inte längre är giltig. Ange ditt
namn, din e-postadress och ditt
medlemsnummer i DIS för lättare hantering.
Din e-postadress kommer endast att användas
till detta syfte så länge du inte önskat mer
information via e-post.

DIS-MITT vill kunna informera sina
medlemmar bättre framöver. Därför har vi
tänkt använda mailadresserna som lämnats för
avisering av ny tidning som en ny kanal att
lämna föreningsinformation till medlemmarna
- om inte medlemmen särskilt säger ifrån att
denne inte vill ha övrig föreningsinformation
den vägen..

Ny hemsida för DIS-MITT !
Nu har äntligen Dis-Mitts nya webbsida
publicerats

Efter mycket huvudbry och ett antal timmars
knakande så är äntligen sidan klar.
Hoppas ni tycker om den !
Hör väldigt gärna av er till webmastern med
synpunkter på hemsidan!
Det gäller såväl innehåll som funktion.

Ord från tillfällige redaktören:
Som syneshär till höger, så saknar DIS-MITT en
ordinarie redaktör. Har du någon ide över lämplig
kandidat tycker jag du ska höra av dig till styrelsen.

DIS-MITT Nytt saknar
fortfarande en ordinarie
redaktör.

Vi efterlyser en person som
är intresserad av att vara
föreningens redaktör, med
huvuduppgift att sköta
tidningen.

Du som är intresserad - Hör
av dig till någon i styrelsen !

Kursutbud i höst
Kurs Dg8 grund, Hudiksvall

Grundkurs i Disgen8 startar i september.
Förkunskaper som behövs: Kännedom om
släktforskning och Windows-teknik.
Cirkelledare: Staffan Bodén.
Anmälan:Gunilla Östlin, Studiefrämjandet 0650-
18940

Disgen8-kurs i Sollefteå

Grundkurs i Disgen8 startar i höst.
Förkunskaper som behövs: Kännedom om
släktforskning och Windows-teknik.
Cirkelledare: Staffan Bodén.
Anmälan: Per-Anders Hörling
(per-anders.h@telia.com)

Fadder och Utbildarträff 20/10

En fadder och utbildarträff håller på att
planeras och beräknas hållas i oktober månad.
Program och personlig inbjudan kommer
senare.

Ett antal teman är tänkta att tas upp under
denna träff. Vår förhoppning att det ska vara
till stor nytta för våra medlemmar senare när
man behöver kontakt med en fadder eller går
en kurs med någon av de aktuella utbildarna !
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Föreningsadresser
Föreningen DIS-MITT, c/o Jan Lilliesköld, Johannedalsv. 150, 863 36 SUNDSBRUK
Postgiro 620 19 15-3, Org.nr 889201-9814
DIS-MITT’s hemsida, c/o Joacim Söderström, Björneborgsg 66, 854 62  SUNDSVALL,
tel: 060-155030, e-post webmaster”at”dis-mitt.se

Hemsida: www.dis-mitt.se
Föreningen DIS, Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING, Tel 013-14 90 43, Telefax 013-14 90 91,

        Plusgiro: 140 33-5, e-post: dis”at”dis.se Hemsida: www.dis.se

DIS-MITTS:s funktionärer 2007
Anna Söderström Ordförande
Björneborgsg. 66 854 62 SUNDSVALL 060-15 50 30 ordforande”at”dis-mitt.se
Karl-Ingvar Ångström Vice ordförande
Hemmansv. 87 871 53 HÄRNÖSAND 0611-20341 v.ordforande”at”dis-mitt.se

Reine Björkman Sekreterare
Ångermanl.g10 G 891 35 ÖRNSKÖLDSVIK 0660-189 41sekreterare”at”dis-mitt.se

Jan Lilliesköld Kassör, medlemsregistrator
Johannedalsv. 150 863 36 SUNDSBRUK 060-536359 kassor”at”dis-mitt.se

Georg Lundqvist Ledamot
Fagerlandsv.. 11 89331 BJÄSTA 0660-220882 ledamot2”at”dis-mitt.se

Arne Ahlström Ledamot
Storgatan 63A 3 tr 83133 ÖSTERSUND 063-109719 ledamot3”at”dis-mitt.se

Birgitta Björklund Ledamot
Nackstav. 54 B 85352 SUNDSVALL 060-126669 ledamot4”at”dis-mitt.se

Lars Åström Suppleant
Luleåvägen 223 85731 SUNDSVALL 060-501141 suppleant1”at”dis-mitt.se

Jeanette Lindblom Suppleant
Specksta 105 86491 MATFORS 060-21097 suppleant2”at”dis-mitt.se

Kerstin Farm Suppleant
Krönvägen 33B 85644 SUNDSVALL 060-679111 suppleant3”at”dis-mitt.se

Joacim Söderström Webmaster
Björneborgsg. 66 854 62 SUNDSVALL 060-15 50 30 webmaster”at”dis-mitt.se

Tomas Sahlin DISBYTombud
V:a Långgatan 50 852 37 SUNDSVALL 060-15 84 11 disbyt”at”dis-mitt.se

Faddrar inom vårt område
PC/Disgen-faddrar

Claes Embäck, tel 026-192500, e-post: claes.emback”at”swipnet.se
Arne Ahlström, tel 063-109719, e-post: arne.ahlstrom”at”comhem.se
Tony Rödin, tel 070-3506304, e-post: tony.rodin”at”home.se
Staffan Bodén tel 0650-561417 e-post: sboden”at”post.utfors.se
Joacim Söderström, tel 060-155030, e-post: joacim.h.soderstrom”at”telia.com
Arne Bixo, tel 0691-305 02, e-post: arne.bixo.dis”at”telia.com
Peter Johansson, tel 0660-375567, e-post: peter.johansson”at”city.ornskoldsvik.com
Lennart Näslund, tel 0660-372109, e-post: lintagan”at”home.se
Sven Schylberg, tel 063-20701 e-post: slb312r”at”tninet.se
Mac/Reunion-faddrar
Gunilla Hermander, tel 0650-94188, e-post: macnilla”at”telia.com
Micael Korndahl, tel 0647-664777, e-post: micael”at”gensoft.se
Kerstin Farm, tel 060-679111, e-post: kerstin.farm”at”telia.com
PC/Holger-faddrar
Tony Jonsson, tel 0612-6716314, e-post: transduco”at”yahoo.se
Wido Lith, tel 063-128961, e-post: widolith”at”hotmail.com
Min Släkt fadder
Björn Nilsson, tel 063-128378 e-post: bjonil”at”telia.com
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Nr 3 2007

Redaktör: (vakant - se annons inne i tidningen)

Årsmötet 2008 är planerat till
att äga rum lördagen den 23
februari i Kusten-lokalen strax
söder om Sundsvall. Mer
information om årsmötet
kommer med kallelsen per post,
vilken ska skickas ut senast 3
veckor innan. Närmare
uppgifter kan man innan dess
även hitta på vår hemsida
www.dis-mitt.se

Lördagen den 26 januari blir
det Gränsträff i Härnösand för
släktforskare.
DIS-Mitt har då erbjudit att ha
ett DISGEN-program som vinst
i ett lotteri.

Läs mer om Gränsträffen inne i
tidningen !

Alla medlemmar och övriga läsare
tillönskas en
God Jul och ett Gott Nytt År !
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Ordföranden har ordet!

Snart nytt år.

Så har snart ytterligare ett år passerat
och det är dags att summera året. Har
jag gjort allt det som jag planerat? Nej,
inte på långa vägar. Varje dag görs nya
prioriteringar som göra att det inte blir
som det var tänkt från början.
Även inom dis-mitt har det skett
förändringar som inte var helt väntade,
vi har tappat funktionärer som av olika
skäl inte längre finns till förfogande.
Bland annat så har vi nu stort behov av
ett nytt Disbyt-ombud. Det är av stor
vikt att finna någon i norrland då även
Dis-nord står utan. Varför det känns så
angeläget har inte med arbetsbördan att
göra utan att lokal kännedom är ett plus
pga orterna. Har du funderingar kring
vad uppdraget innebär får du gärna ta
kontakt med mig eller någon annan i
styrelsen. Vi har även en vakant
styrelsepost och valberedningen tar
gärna emot förslag på dig eller någon
annan.
Under hösten har vi avverkat ett antal
evenemang som vi försökt sprida på
olika platser för att ni medlemmar ska få
så nära tillgång till dessa som bara
möjligt. Vi fortsätter att fylla på
evenemang och för att få de allra senaste
så är besök på vår hemsida en
rekommendation.
Apropå hemsida så har vi under hösten
gjort en rejäl ansiktslyftning på denna.
Nu hoppas vi att den ska vara mer
lättmanövrerad och informativ än
tidigare.

Jag hoppas att vi lyckats förmedla att vi
anordnar Disgen kurser i början av 2008
där det endast finns ett fåtal platser kvar,
men om det blir fler som önskar
utbildning så planerar vi in fler tillfällen.
Det har visat sig att kurserna kan
underlätta registrering och förhindra fel
som tar massor av tid i anspråk för att
försöka återställa.
2008 kommer vi att fortsätta vårt
samarbete med de lokala
släktforskarföreningarna vilket gör att vi
har tillgång till lokaler på flera platser i
vår stora region. Du behöver inte vara
medlem i båda föreningarna för att vara
välkommen utan det räcker att vara
medlem i en.
Det finns några spännande projekt på
gång bland annat fortsättning på ”namn
åt de döda”, dessa projekt gör vi alltid i
samarbete med lokal
släktforskarförening men om du har lite
tid över och känner att det skulle vara
roligt att träffas någon kväll och
tillsammans hjälpas åt så är du
välkommen att höra av dig.
Jag har under hösten fått några
önskemål om evenemang och kurser
som jag hoppas att vi kommer att kunna
anordna på det nya året.
En riktigt God Jul och ett Gott Nytt ÅR
tillönskar jag er alla.

Anna Söderström
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Kurs i Disgen i februari
Vi vill påminna om den kurs i Disgen
som är planerad att vara den helgen den
16-17/2 -2008 på Kusten i Sundsvall !

Max 8 deltagare
Kostnad 700:-
Kursledare är Staffan Bodén
Förkunskaper som behövs: Kännedom
om släktforskning och Windows-teknik.
Anmäl ert intresse till Joacim
Söderström [joacim.soderstrom@dis-
mitt.se] eller på telefon nr 060-155030 /
070-355 55 55.

Gränsträff i Härnösand i januari
Hej släktforskare i norr!

Vi har det stora nöjet att inbjuda er till
2008 års stora
släktforskarhändelse i norr - Gränsträff
2008 den 26-27/1 i Härnösand!

Efter den lyckade gränsträffen i
Östersund i vintras har vi i
Härnösands Släktforskare tagit
stafettpinnen och ordnar nu en späckad
släktforskarhelg med många intressanta
föredrag, trevligt umgänge och
forskning på landsarkivet i Härnösand.
Vi får bland annat besök av
Henrik Mangs från Vasa som berättar
om hur man forskar i Finland och
av Björn Lippold från Skövde, som är
ansvarig för det stora svenska
soldatregistret.

Vi hoppas att många släktforskare från
alla föreningar i Norrland ska
ta den här unika chansen att lära sig en
massa nya saker, att träffa
andra släktforskande norrlänningar och
att besöka landsarkivet i
Härnösand för egen forskning. Sprid
därför inbjudan bland era medlemmar!

Under Gränsträffen kommer vi även att
hålla ett gemensamt
styrelsemöte med deltagande
föreningars styrelserepresentanter, för
att hitta nya spännande möjligheter till
gemensamma satsningar.

Varmt välkomna till Härnösand i
januari!

Bästa släktforskarhälsningar

/ Peter Sjölund
   ordf. Härnösands Släktforskare

Samarbeten med
släktforskarföreningar
DIS-MITT har samarbete med flera
lokala släktforskarföreningar. Detta har
bland annat resulterat i skriftliga
samarbetsavtal. Dessa avtal går i
huvudsak ut på att medlemmar i DIS-
MITT ska ha rätt till att kunna vara i
aktuella lokaler, och samarbete i
utbildningsfrågor.
 I gengäld bidrar DIS-MITT med en del
av lokalhyran samt tillgång till vissa
abonnemangstjänster när sådana kan
erhållas med lägre kostnad genom att gå
via DIS-MITT.

De föreningar som vi har avtalat
samarbete med är JLS i Östersund, HSN
i Örnsköldsvik samt MGF i Sundsvall.

DIS-MITT strävar för att i bästa möjliga
mån nå alla våra medlemmar i XYZ-
län.
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Att publicera sitt
släktforskningsresultat - Del 2
Som jag skrev i förra artikeln, så finns det många sätt
att publicera sin släktforskningsinformation på. Det jag
nu tänkte gå in på är några möjligheter man har att
lägga ut information på Internet.

Det mest närliggande att använda är den funktion som
brukar finnas i de flesta släktforskarprogram, nämligen
att ta ut resultatet i form av html-sidor. Disgen har
numera flera mallar att använda, så man kan med lite
pyssel få till en design av sidorna som är tilltalande. De
olika släktforskarprogrammen har dock lite olika
lösningar för hur registren är tillgängliga, om dessa
finns som ”flikar” eller som separata sidor.

En nackdel med dessa html-genererade sidor, är att det
blir väldigt många sidor om det finns mycket personer i
databasen, och därmed också stor volym även räknat i
filutrymme. En annan nackdel är att det kan bli rätt
oöverskådligt för en läsare att hitta i trädstrukturen.

En annan nackdel är att dessa sidor är statiska, dvs de
är som de är. Det finns flera som tycker att användande
av statiska html-sidor är ute numera. Alternativet är att
på olika sätt ge läsaren möjlighet att söka sig fram
själv.

Det finns även fristående program för att ta in en
GEDCOM-fil och generera html-sidor. Ett exempel på
sådant är GED2WWWF (http://home.nordnet.fr/
~jbfahy/ged2wwwe.htm). Det tar visserligen rätt lång
tid att generera utfilerna, men i gengäld tar det inte så
stor plats. Även om det ska vara ”flerspråkigt”, så lär
det dock ha besvär med att hantera svenska tecken.

En möjlighet till att istället erbjuda användaren
möjlighet att vara mer interaktiv är exempelvis det
program som kom för ett antal år sedan som heter
Dynamic Family Tree. Det är ett program som går att
ladda hem. Med en utskriven GEDCOM-fil, så
genereras data som visas i ett särskilt fönster. I detta
program/fönster kan användaren sedan orientera sig
fram i släktträdet själv, göra sökningar och lite annat.
Ett exempel på sådan sida finns på Leif Boströms sida
(http://familjenbostrom.se/genealogi/anor). För den
som är intresserad av detta program, så finns
information på denna hemsida (http://
www.dftcom2.co.uk/). Programmet visar släkt grafiskt i
liggande trädform, är ”flerspråkigt” och har
sökfunktioner.
En nackdel med detta program som jag upptäckt, är att
det verkar ha svårt med bildupplösningen, så jag får
inte se hela fönstret. Annars så har jag provat att
använda detta program själv, men tycker att det inte är
så värst funktionellt, kanske för att det nu är relativt
”föråldrat”.
Ett lite nyare program är PhpGedView. Detta program
ger användaren stora möjligheter att själv göra

sökningar och ta ut rapporter av många slag. Det finns
dock en hel förutsättningar för att det ska fungera.
Programmet kräver att man har tillgång till en egen
web-server som hanterar PHP (=’Hypertext
Preprocessor’, ett populärt skriptspråk för främst web-
servrar för att ge dynamiskt innehåll i webb-sidor) och
MySQL-databashanterare. Det krävs en hel del
”pyssel” innan man får ihop det så att allt fungerar.
Annars så är det ”flerspråkigt”, inklusive svenska, men
vissa problem avseende svenska tecken kan
förekomma, och har förutom möjlighet att ladda upp en
GEDCOM-fil även möjlighet att exportera en
GEDCOM-fil.

Det som har blivit populärt på sista tiden är system/
sajter där man inte behöver några nedladdade program,
utan att det istället bygger på webb-sidor. Genom att
allt då finns på en central server, så har man alltid
åtkomst till sin släktforskning via webb-sidor, bara man
kan vara uppkopplad mot Internet. Man skulle kunna
kalla denna typ av sajter för ”Online-program”. En
annan fördel med en sådan sajt är att olika personer kan
hjälpas åt att bygga på med information i samma
databas. Därför är dessa förenade med inloggning och
olika behörigheter at utföra olika saker. Man kan alltså
ge andra rättigheter att uppdatera information, eller
enbart ge tillåtelse att titta på den. Flera av dessa sajter
är dock inte fritt att använda, utan kräver någon form
av avgift/abonnemang.
Oftast kan man ”grundladda” sin egen databas på
sådana här sajter med att ladda upp med egna
GEDCOM-filer.
Några exempel på sådana sajter är Geni, Genvägar,
TNG (The Next Generation), Släktportalen, samt det
ännu ej släppta Familjeband (hos Genline).
(Mer om dessa kommer i del 3 av denna artikelserie.)

Alla dessa ställen vill naturligtvis att alla släktforskare
ska använda sig av just deras respektive ställe. Men i-
och-med att det är flera olika separata system, så måste
man besöka just deras sajt för att kunna söka i
materialet. Därmed blir det svårt för gemene man att
kunna söka och finna information som berör just dem.
Detta motverkar på sätt-och-vis syftet att ha sina
släktuppgifter på nätet. Man vill väl gärna komma i
kontakt med andra som forskar inom samma område/
släkt !?
Därmed finns det tankar på att det vore önskvärt att det
skulle finnas en gemensam databank, kanske på ett
Wikipedia-liknande sätt, där man tillsammans lägger in
sina forskningsresultat, och på så sätt hjälps åt att ha
alla resultat om en person på ett ställe.

Andra frågeställningar är hur man ska försöka
motverka riskerna att felaktiga uppgifter ska spridas på
nätet, samt hur man ska säkerställa att källor och
referenser fungerar.
Kort sagt - Hur ska kvaliteten säkras ?!

Jan Lilliesköld
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Att publicera sitt släktforskningsresultat - Del 3

Som jag skrev i förra artikeln, så finns det många sätt att publicera sin släktforskningsinformation på. Det jag nu
tänkte gå in på är några exempel på program/system som man kan använda sig av för att lägga ut
släktforskningsinformation på Internet.

Nedan tar jag alltså upp några sajter som man skulle kunna kalla för släktforskningsprogram som inte behöver
laddas ner, utan istället bygger på att man lägger in sitt släktforskningsdata på en server. Man använder sig alltså
av olika webb-sidor för både inmatning och läsning av information.

Annars så kan man nog betrakta också DISBYT som en form av dynamisk databas. Det är visserligen inte möjligt
att lägga in information online, men man kan ju söka och titta på personer. För en behörig medlem i DIS (genom
att ha själv ha lämnat in information till DISBYT) kan man dessutom klättra i släktträd, samt även bläddra mellan
(eventuella) ”dubletter”.

PhpGedView

Som jag skrev i förra delen av denna artikelserie, så förutsätter detta program at man har tillgång till en webb-
server som ”förstår” PHP samt att det finns en databashanterare (MySQL) tillgänglig på servern. Själva
programvaran kan sedan laddas ner ifrån hemsidan (http://www.phpgedview.net/).
Programmet är ”flerspråkigt”, inklusive svenska, men vissa problem avseende svenska tecken kan förekomma.
Man har möjlighet att ladda upp en GEDCOM-fil, men annars så finns det formulär på webb-sidor för att mata in
nya personer i sin databas.
Genom att lägga upp andra användare och tilldela dessa behörighet, så kan flera personer samarbeta om att
uppdatera information. Man delar även ut rättigheter åt andra för att kunna få titta på informationen.
Det finns också support för att hantera multimediafiler såsom bilder och dokument.
Man har sedan även möjlighet att exportera en GEDCOM-fil.
Man kan använda sig av möjligheten att ha olika teman (”skal”) för att ge sidorna lite olika utseende.
PhpGedView är dock inte helt användarvänligt i-och-med allt ”pyssel” för att mata in och ställa in olika saker och
ting. Inte minst är den inbyggda kalendern (Java-script) en möjlig ”fallgrop”.
Programmet är skrivet i första hand för Unix, så det laddas normalt hem som ett programpaket som ska kompileras
ihop.
Läs gärna själva den tillhörande Wikin för PhpGedView på (http://wiki.phpgedview.net/en/index.php/
PGVWiki:About)

Ett exempel på en sida från en PhpGedView-sida.
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Ett exempel på en grafisk rapport ur en PhpGedView-sida.

Geni

Geni är ett ganska nytt program för att arbeta gemensamt online. Det är reklamfinansierat, och därmed fritt att
använda.
Man kan låta bjuda in andra personer att samarbeta med inläggning av information. Däremot kommer inga andra
utomstående kunna se den inmatade informationen.
Se hemsidan (http://www.geni.com/)
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Startsida för Geni.

Genvägar

Med Genvägars egna ord (citat från hemsidan):

På Släktforskningssajten Genvägar kan du snabbt och enkelt skapa ett eget användarkonto för att sedan direkt
kunna börja med din släktforskning. Du får ett enkelt hjälpmedel för att katalogisera din släkt i ett strukturerat
system där du sedan kan vrida och vända på din släktforskning för att se just den del av släkten som du är
intresserad av. Du får också möjligheten att enkelt kunna söka efter personer i din släkt.

Men Släktforskningssajten Genvägar är mer än bara ett verktyg för dig. All information som registreras i
databasen är sökbar för andra besökare och användare. På så vis kan du enkelt söka i andras släktforskning för
att kunna komplettera de delar av din egen släktforskning som saknas.

Börja med att skapa ett användarkonto genom att helt enkelt bara fylla i din e-postadress i formuläret ”Ny
användare?” till höger.

Det är fritt att registrera sig och använda sajten, men ett par funktioner är för närvarande i form av betaltjänster –
nämligen att ladda upp bilder och ladda upp info via GEDCOM-fil.
Se hemsidan (http://www.genvagar.nu/start.asp).
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Exempel på en sida med information i Genvägar.

PedigreeSoft

En av många sajter, som jag dock inte vet mycket om. Se själva på hemsidan (http://www.pedigreesoft.com/).
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Ett exempel på utseende från PedigreeSoft.

FamilyTreeGuide

Även detta en av många sajter, som jag dock inte vet mycket om.
Se själva på hemsidan (http://www.familytreeguide.com).

Famster

Ytterligare en av många sajter, som jag dock inte vet mycket om.
Se själva på hemsidan (http://www.famster.com).

Rodovid

En sajt som avviker mycket jämfört med de flesta andra i-och-med att det är en Wiki-liknande funktion (”a family
tree wiki”). Det har dock GEDCOM-import och online-editering av information. Det är flerspråkigt och fritt att
använda.
(Namnet Rodovid kommer från ett Ukrainskt ord som har ungefärliga betydelsen härstamning eller släktlinje.)
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Ett exempel på ett ”träd” i Rodovid. Observera att det visar generationer både uppåt och nedåt (fast i vänster och
höger).
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Ett exempel på en ”ansedel” i Rodovid.

TNG / The Next Generation of Genealogy Sitebuilding

I korthet ett webbaserat program där data lagras i MySQL och visas med hjälp av PHP, så det fungerar alltså rätt
likt PhpGedView. Man kan ladda upp information via GEDCOM. Det finns, åtminstone delvis, med svensk text..
Det kan även användas lokalt.
Programmet kostar en summa pengar att köpa.
Det lär finnas vissa problem om man laddar upp info flera gånger, på grund av identifieringsproblem med inlagda
personer.
Se hemsidan (http://lythgoes.net/genealogy/software.php).
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Exempel på ett släktträd i TNG.
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Ett exempel på ”ansedel” i TNG.

GeneWeb

Är ett program som man laddar ner. Det kan dels användas via webb-läsare lokalt på egen dator, dels kan det
användas som en webb-tjänst så att också andra kan titta på informationen. Servern tar fram informationen
dynamiskt, och visar den i form av html-sidor (som de flesta andra program av den här typen). Editering av
informationen kan göras via webb-sida, alternativt via textfiler. Det finns flera inbyggda funktioner, inte minst
både import och export av GEDCOM-filer. Därtill finns det många rapporter och statistik att kunna ta ut.
Det är flerspråkigt, och finns på svenska. Det lär dock ha vissa svårigheter med svenska tecken.
Programmet är skrivet i första hand för Unix, så det laddas normalt hem som ett programpaket som ska kompileras
ihop. Det finns dock även i form av färdiga binärer (exekverbara program) att ladda hem. Det finns då även för
Windows och Mac.
Se den svensköversatta hemsidan (http://www.geneweb.org/se/index.html).
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Exempel på inmatningssida i GeneWeb  (övre delen t.v. och nedre delen t.h.)
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Exempel på en GeneWeb-sida.

Fortsättning av artikeln om ”Att
publicera sitt släktforskningsresultat
- Del 3” har på grund av för stor
filstorlek av pdf-dokumentet fått
flyttas till Nr 4 av DIS-MITT Nytt !
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Medlemsmötet på Kusten
Här kommer en rapport från DIS-Mitts
medlemsmöte som ägde rum i
släktforskarlokalen på Folkets Hus
Kusten i Stockvik lördagen den 6
oktober.

Temat för dagen skulle vara
nittonhundratalsforskning. Två föredrag
hölls. Det första hölls av Maria Mähler
och Ann-Sofi Voxlin från SVAR i
Ramsele som berättade om vilka arkiv
de har. Det andra fördraget hölls av
DIS-Mitt:s vice ordförande Karl-Ingvar
Ångström.

I korthet togs följande upp om vad
SVAR kan erbjuda. Det skannas för fullt
på SVAR. Cirka 23000 sidor skannas
per dygn !
Man har samarbete med mormonerna
gällande kyrkböcker. Efter
kyrkböckerna så kommer man börja
med domstolshandlingar. De senare
utgör en dubbelt så stor volym än
kyrkböckerna, så det kommer ta minst
sex år att genomföra skanning av dessa.
Svar har ambitionen att alla skannade
längder också ska vara indexerade, så
att det ska vara lättare att hitta fram till
de sidor man söker efter. Exempelvis är
Generalmönsterrullorna indexerade per
kompani, medan kyrkböckerna ska vara
indexerade per gård och by, samt att
mantalslängder blir indexerade per
socken.
Vad gäller tillgänglighet av lite
modernare material, så är det PUL:s
100-årsregel, vilket då innebär att
skannat material finns till ca 1905. Det
finns dock vissa speciella arkiv där det
finns material fram till kanske 1920. De
rekommenderade att titta i de olika

arkiv som finns tillgängliga på
hemsidan (kräver abonnemang), som
t.ex. Krigsarkivets porträttsamling och
Konseljen.

Karl-Ingvar Ångström talade på temat
nittonhundratalsforskning om bland
annat att en hel del finns att läsa i ett par
artiklar i Släkthistoriskt Forum från
2003 skrivna av Eva Dahlberg. Dessa
artiklar finns under rubrikerna Börja
släktforska - Del 3 och Del 4. Artiklarna
är benämnda ”Tips om forskning i
1900-talets källor”.
Annars tog han själv upp att vanliga
kyrkböcker finns fram till 1991-07-01,
att husförhörslängder kallas
Församlingsböcker, att personakter
finns från 1947. Han nämnde dock att
allmän sekretess gäller 70 år (t ex
mikrokort), medan SVAR tillämpar 100
år.
För att försöka få tag i information får
man vända sig till
Folkbokföringsavdelningen på
Landsarkiven. Dessa har ersatt
pastorsexpeditionerna.
Under perioden 1860-1930 gjordes
SCB-utdrag vart 10:e år, och sedan fram
till 1945 vart 5:e år. Gällande födda/
vigda/döda finns de för varje år mellan
1860 och 1949. SCB-utdragen finns på
SVAR, men i Arninge kan man få se
utdrag ända till 1949.
Mantalslängder i form av Folkbokföring
finns för perioden 1939-1991, och
omges ej av någon sekretess. Det finns
även kommunarkiv där man kan finna
folkbokföringsuppgifter, men det finns
register bara i begränsad omfattning.
Efter 1991-07-01 finns uppgifter hos
Skatteverket. Man ska kunna använda
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”Allmänhetens terminal” för att söka
uppgifter (se Släkthistoriskt Forum nr 3
2002), dock gäller sekretess i 70 år för
”känsliga uppgifter”.
Bouppteckningar finns för före 2001-
07-01 på landsarkiven, medan uppgifter
därefter finns på skatteverket (se
respektive hemsida). Ingen sekretess
gäller. Det ska vara kostnadsfritt att få
ut bouppteckningar som är under 10
sidor.
Andra källor som kan vara aktuella att
söka i för den som är ute efter
information under 1900-talet förutom
de olika CD-produktioner som finns
såsom Sveriges Dödbok och
Folkräkningarna 1900, 1970 och 1980
är: Gravrättsregister, SCB:s
äktenskapsregister, Konseljakter,
Skolgång (kommunarkiv), Tidningar
(dock ofta med dålig service), Begravda
i Stockholm (http://
hittagraven.stockholm.se/ där du kan du
söka efter gravsatta på de 11 allmänna
begravnings-platser som Stockholms
kyrkogårds-förvaltning har hand om.),
Hembygdslitteratur (ex.vis
Borgsjöbygden), Gods och Gårdar
(böcker), Sveriges Bebyggelse (böcker),
Kartor (se www.lantmaterier.se).
För helt nutida information kan man
försöka sig på att använda hemsidorna
www.birthday.se och www.ratsit.se.

Utbildarträff på Kusten
Här kommer en liten rapport från DIS-
Mitts träff för inbjudna faddrar och
utbildare som ägde rum i
släktforskarlokalen på Folkets Hus
Kusten i Stockvik lördagen den 20
oktober.

Denna träff har som syfte att
vidareutbilda våra faddrar och utbildare.

Särskilt inbjuden var Ingvar Kärrdal
från DIS, som berättade lite om vad
som kan komma i framtida versioner av
Disgen.

Övriga som gjorde anföranden var
Robert Hammartedt som berättade om
hur man kan skapa en släktbok i ett
word-dokument utifrån information från
Disgen. Därtill berättade Bodil Orremo
från Jämtland på samma tema, hur hon
har gjort för att publicera sin
släktforskning på internet.
Även Tomas Sahlin deltog och berättade
om  DISBYT.

Vår förhoppning att det ska vara till stor
nytta för våra medlemmar senare när
man behöver kontakt med en fadder
eller går en kurs med någon av de
aktuella utbildarna !
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DIS-MITT och Seniornet samarbetar i Östersund

Ragna Bergström                                         Karin Edström och Jan Berglund          Jörgen Cleryd och Birgitta
                                                                                                       Nordström

   Seniornet bedriver regelmässigt studiecirklar i släktforskning bland annat i Östersund
i samarbete med NBV som disponerar datasal med åtta moderna datorer. En av kurs-
ledarna är Jörgen Cleryd, tillika medlem i DIS-MITT, som lär ut släktforskningens alla
knep genom besök vid SVAR, Östersunds landsarkiv och vid cirkelträffar.
   En modern släktforskare har för det mesta en dator för registrering av sin forskning
på egna eller andras släktingar. Datorn måste vara laddad med ett s k släktforsknings-
program och det är där DIS-MITT kommer in i bilden genom att ställa upp med lärare
för en grundkurs i DIS-programmet Disgen. Så skedde nu under gångna helgen(1-2
dec) då Jan Berglund tillsammans med Jörgen Cleryd och nio entusiastiska damer
kämpade sig igenom kursunderlaget. Man beslöt också att träffas igen om någon må-
nad för en uppföljning och repetition av vissa begrepp.
   Seniornet startar nya släktforskningscirklar efter årsskiftet där det nu etablerade
samarbetet kommer att fortsätta.

Dis-Mitt i Jämtland
Rapport från föreningens utsän-
de, Arne Ahlström
   I Jämtland finns drygt 200 personer
som är medlemmar i föreningen Dis. Av
dessa är storleksordningen 120 även
medlemmar i Dis-Mitt, varav cirka 90
bosatta runt Östersund. Detta innebär att
fler än 100 medlemmar är bosatta på
orter ute i landskapet med avstånd till
Östersund på exempelvis från Gäddede,
cirka 25 mil!
   För att försöka ge våra medlemmar i
Jämtland tillgång till mera aktiviteter i

släktforskningsbranchen bedriver Dis-
Mitt sedan 2006 ett nära samarbete med
JLS (Jämtlands Lokalhistoriker och
Släktforskare) och där vi delar på kost-
nader för såväl lokal som utrustning.
   Rent praktiskt innebär detta att alla
Dis-Mitt-medlemmar har tillgång till
alla aktiviteter som äger rum i lokalen
inkl de utflykter som arrangeras regel-
bundet till exempelvis SVAR och lands-
arkivet i Härnösand. Är man enbart
medlem i Dis moderförening krävs en
anslutning till Dis-Mitt för att få tillgång
till vad ovan sagts.
   Erfarenheterna hittills bedömer jag
som mycket positiva, samarbetet och
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   Så kallade Dis-Mitt kvällar genomförs
varje säsong där de tre stora program-
men blir föremål för genomgång av
nyheter och utrymme för problemlös-
ning. Senast var en av grundarna till
Holger, Stefan Häggström, inbjuden till
glädje för flera personer med det pro-
grammet.
   Glädjande för alla släktforskare i
Jämtland är också att Genline numera,
genom ett Kuldaavtal, finns tillgängligt
på många bibliotek i hela länet, motsva-
rande avtal är också på gång mot SVAR.
   Som ni säkert noterat saknar Dis-Mitt
en ordinarie redaktör. Känner ni för att
hjälpa till, kontakta mig eller annan
person i styrelsen.

   Till sist en Riktigt God Jul och Ett
Gott Nytt År! Arne Ahlström
(arne.ahlstrom@comhem.se)

verksamheten utvecklas hela tiden. En
programkommitté, där undertecknad
ingår, skapar de aktiviteter som, under
säsong, genomförs varje onsdag kom-
pletterat med ett lördagsmöte en gång i
månaden då intressanta föreläsare enga-
geras. Detaljprogram kan läsas på både
Dis-Mitt och JLS hemsidor.
   Dis-Mitt representanter exempelvis
Bodil Orremo och Jan Berglund är starkt
engagerade i framförallt aktiviteterna
och då med tyngdpunkt på datorstöd.
Nya ämnen som redovisats under hösten
är ”Bildhantering” och ”Släktforskning
på nätet”.
   Under våren kommer ”1900-talsforsk-
ning” och ”Domböcker” upp på agen-
dan.
   För att nå ut till båda föreningarnas
medlemmar i landskapet, genomförs
regelbundet besök med lämpliga pro-
gram där alla släktforskarintresserade är
välkomna. Strömsund, Järpen, Hammar-
strand och Sveg är avklarade, i tur står
nog Bräcke.
Besöken skall upprepas, dock sätter
ekonomin vissa gränser och problemet
att få personer att ställa upp ideellt un-
der helger.

   Kursverksamhet, och då framförallt på
Disgen, genomförs varje säsong när
tillräckligt antal elever finns tillgängli-
ga. Vi ordnar även kurser på Min Släkt
och Holger.
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Nya medlemmar 2007 som vi önskar välkomna:
NR FÖRNAMN EFTERNAMN ADRESS POSTNR ORT
36654Maria Ohlson Årstaskogsvägen 17 117 43 STOCKHOLM
37752Marie Louise Basley Stortorpsvägen 62 B 142 65 TRÅNGSUND
38536Harry Fundin Västanvindsg. 13 A 262 42 ÄNGELHOLM
38424Magnus Nordén Vattugatan 47 382 42 NYBRO
38051Thomas Bergqvist St Olofsgatan 70 417 28 GÖTEBORG
37532 Fredrik Sjösten Ucklums Röd 116 444 94 UCKLUM
38430Jan Nordlöf Hertig Johans Väg 2 597 31 ÅTVIDABERG
38338Bo Österberg Skogvaktarvägen 15 611 44 NYKÖPING
38326Lennart Bodén Åkerkantsvägen 40 635 08 ESKILSTUNA
37702Barbro Sjödahl Framnäsvägen 55 646 34 GNESTA
18029Lars Wahlmark Krontorp 3 681 91 KRISTINEHAMN
37847Ruben Hansson Rådmansgatan 8 702 13 ÖREBRO
37737Lennart Nilsson Björkvägen 21 747 42 GIMO
36537Hans Ström S.Centralgatan 15 802 51 GÄVLE
33165Annika Lagerbäck Hamiltongatan 30 802 66 GÄVLE
37250Ingrid Gordh Siksjö Kungsbäcksv. 1 B 802 66 GÄVLE
36588 Lennart Burström Strömsborgsvägen 3 A 802 66 GÄVLE
36869Margareta Pedersen-Ekström Gullregnsgatan 5 802 82 GÄVLE
37716Anita Jansson Norra Köpmansg. 26 B 803 21 GÄVLE
36510 Johnny Hallman Myrbackavändan 23 804 27 GÄVLE
37106Lena Wahlin Garvarkroken 6 805 92 GÄVLE
24505Anna-Greta Öhlund Västervret 13 805 97 GÄVLE
19680Kurt Wikholm Skolgatan 32 E 806 45 GÄVLE
37796Rune Westergren Fabriksgatan 8 806 45 GÄVLE
37696Inger Bengtsson KummStenbacksvägen 16 811 32 SANDVIKEN
37441Lars Erik Björk Källgatan 32 811 52 SANDVIKEN
37817Jan-Olov Språng Backa vägen 13 811 91 SANDVIKEN
25465Lena Embretzén Furuvägen 16 813 32 HOFORS
37148Leif Wirén Torsåkersvägen 27 813 33 HOFORS
37327Birgitta Larsson Wallbyvägen 44 813 40 TORSÅKER
22052Bengt-Olov Hillgren Söderforsvägen 7 B 815 93 TIERP
37519Marina Hägg Säbyggebyvägen 93 816 31 OCKELBO
37403Eva Windrath Skyttevägen 6 817 30 NORRSUNDET
37205Lena Boox Parken 11 818 42 FORSBACKA
37043Kenneth Lind Roddvägen 10 820 20 LJUSNE
37537Marianne Gunnarsson Härjedalsvägen 204 820 41 FÄRILA
38190Bo Lagelius Torggatan 2 820 60 DELSBO
34817 Ingemar svensk Vesslavägen 3 820 62 BJURÅKER
37085Anders Eriksson Åckne 511 820 77 GNARP
37103Birgitta Hald Bäling 286 820 77 GNARP
36862Christina Jonsson Ölsjövägen 4 820 78 HASSELA
36635Bosse Seko Hedin Odengatan 11 B 821 43 BOLLNÄS
38277Jan Fjäll Repslagaregatan 8 824 43 HUDIKSVALL
37158Lena Swärd Gräsuddsvägen 15 826 60 SÖDERHAMN
1294 Gertrud Söderin Box 58 827 22 LJUSDAL
37619Ewa-Lena Malmström Grota, V:a Hian 22 828 94 EDSBYN
36739Solveig Berglind Bydalen 538 830 01 HALLEN
37161Gunilla Godinho Skogsvägen 14 830 05 JÄRPEN
38111Ulf Månsson Vålådalsv. Höa 307 830 10 UNDERSÅKER
37397Solveig Östgren Vik 922 830 13 ÅRE
38266Anna Greta Sjödin Ränneberg 242 830 15 DUVED
38209Anna-Carin Funseth Ösa 1285 830 43 ÅS
36570Birgitta Dahlberg Idrottsgatan 14 830 80 HOTING
37269Lars Viklund Box 6039 831 06 ÖSTERSUND
37688May Brissler OlsonSödra Gröngatan 25 831 35 ÖSTERSUND
38563Claes Fredriksson Stabgränd 18  1/2 tr 831 38 ÖSTERSUND
16981Eva Eriksson Norra Torlandsg.15 B 831 47 ÖSTERSUND
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37690Ragna Bergström Spettstigen 7 831 48 ÖSTERSUND
37792Ulrika Henriksson Stenhuggargränd 24 831 51 ÖSTERSUND
32362 Bengt Sundström Morellvägen 21 831 62 ÖSTERSUND
26642Valdemar Pettersson Knipvägen 12 831 62 ÖSTERSUND
37573Kjell Åke Axelsson Risslersgatan 20 832 43 FRÖSÖN
33946Nils Olov Ångman Fjällglimten 16 832 46 FRÖSÖN
26727Margareta Fargelius Bomplansvägen 4 835 41 DVÄRSÄTT
33291Mildred Andersson Gillhov 521 840 40 SVENSTAVIK
37171Erland Charlesworth Stavre 107 840 50 GÄLLÖ
37053Arne Bergh Hammargatan 7 B 840 60 BRÄCKE
37766Lotta Gärdin Jämlandsgatan 10 840 60 BRÄCKE
37713Marion Westman Solvägen 26 840 70 HAMMARSTRAND
37549Hans Eriksson Herrö Smess 138 842 94 SVEG
37311 Gunder Borg Rubinvägen 31 852 39 SUNDSVALL
36650Magnus Eriksson Nackstavägen 36 C 853 52 SUNDSVALL
36490Barbro Tergesten Kvarsätt 134 855 90 SUNDSVALL
38267Niclas Halvarsson Norrlidsgatan 15 856 41 SUNDSVALL
12716 Arne Blennå Klackvägen 13 C 856 53 SUNDSVALL
36770 Lars-Erik Brundin Musterigatan 10 860 30 SÖRBERGE
37260Maria Fjellström Berglundavägen 27 860 30 SÖRBERGE
37552Håkan Thelberg Kaprifolvägen 12 860 35 SÖRÅKER
37296Ingrid Månsson Strind 618 860 35 SÖRÅKER
38584Yvonne Malm Vårgatan 23 861 35 TIMRÅ
35630Violet Kjellberg Älvgatan 2 B 862 31 KVISSLEBY
38426Gulli Tjernström Häggvägen 4 862 33 KVISSLEBY
38200Ann Ottestig Härbrevägen 2 862 41 NJURUNDA
38586Ingrid Åsander Björkön 189 862 96 NJURUNDA
37804 Kjerstin Lindström Ekebovägen 8 E 863 35 SUNDSBRUK
36971Anders Persson Sörfors 245 864 92 MATFORS
27703Jan-Olof Martinsson Rorsmansvägen 7 865 91 ALNÖ
31658John-Ivar Andersson Hovid 131 865 91 ALNÖ
36815Thor Wiklund Skeppsbron 21  III 871 30 HÄRNÖSAND
10136Yvonne Berggren Västra Ringvägen 114 871 42 HÄRNÖSAND
36791 Jan Lennartsson Hemmansvägen 1 C 871 53 HÄRNÖSAND
38695 Ancy Berg Västerflo 120 882 91 LÅNGSELE
37052Karl-Erik Dahlberg Rundsvängen 5 891 41 ÖRNSKÖLDSVIK
38061Johannes Nordin Flintvägen 6 907 40 UMEÅ
34575Anne-Britt Björklund Blomstervägen 22 914 33 NORDMALING
34486Ketty Sjöström Åkergatan 5 914 33 NORDMALING
37073Wolfgang Wirth Nygatan 41 B 941 33 PITEÅ
37995 Karl-Erik Sveiby Vinkelgatan 5 B FI 00170       HELSINGFORS
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Länk till det kompletta programmet:
http://www.genealogi.se/jamtland/

Info från Jämtland

Forskarkväll, Östersund 9/1

Föremålen berättar!
Ta med ett föremål och berätta
dess historia.

Månadsmöte, Östersund 19/1

Freden i Brömsebro 1645
När tolfmännen undertecknade
trohetseden på Frösön.
Kjell Hoffman

Forskarkväll, Östersund 23/1

En titt i backspegeln
Fördomar om förfäder

Några exempel på aktiviteter hos JLS
i samarbete med DIS-Mitt:

Forskarkväll, Östersund 16/1

Internetforskning
Lär dig forska på nätet.

Forskarkväll, Östersund 30/1

Kämpar du med att tyda
gamla dokument?
Ta med dina dokument så
hjälps vi åt. Vi har även dokument
att öva på.

Forskarkväll, Östersund 6/2

Forskning på 1900-talet

Info från Medelpad

DIS-Mitt har skrivit avtal med
Midälva GF (MGF) bl a om att DM-
medlemmarna får nyttja Kusten-
lokalen i Stockvik på samma villkor
som MGFs medlemmar. K-lokalen har
öppet
onsdagskvällar kl 18-21
och andra lördagen i månaden kl 11-
15. Forskarvärdar hjälper till med
rådgivning.

Diskussionforum för frågor rörande
släktforskning i Medelpad

Under MGF:s hemsida ”Medelpadsrötter”
finns det ett diskussionforum, som är tänkt för
att underlätta spridning av information om
släktforskning i Medelpad. Det finns flera
underrubriker att använda sig av: CD/DVD-
skivor, Debatt, Forskning, Länktips, Styrelsen,
Allmänt samt Bilder.

Lördagsöppet på Kusten 12/1

Temat för dagen är - Problemlösar träff - ta
med dina olösta problem så ska vi försöka lösa
dem.

MGFs lokal i Kusten FH där
DIS-MITT hyr in sig och har sitt
huvudsäte för styrelsemöten.
Kusten ligger nära E4 i Stockvik.

Lördagsöppet på Kusten 9/2

Temat för dagen är  Forska i domböcker -
Föredrag av Peter Sjölund.
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Genom vårt sammarbete med HSN (Ö-
vik) har även Dis-mitts medlemmar
tillträde till lokalen på
Ångermanlandsgatan 28

Tfn 073-04 92 444 (Reine Björkman)

Info från Ångermanland

Torsdagsöppet för släktforskning, Ö-vik 27/
12

Öppet även för DIS-medlemmar att forska på
Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs
lokal, Ångermanlandsgatan 28. För vidare
information se http://www.hsn.nu/

Info från X län
Träffar för DIS i Gästrikland och Norra Uppland i GGFs lokal i Andersberg, Gävle.
Program och datum kommer senare på DIS-mitts hemsida samt att alla som har meddelat sin
mail adress får inbjudan via sin mail adress.

Claes Embäck

Mailavisering om att ny tidning kommer!

Du har väll inte missat att anmäla din e-
postadress på vår hemsida http://www.dis-
mitt.se så att du får ett meddelande varje gång
ny tidning finns att ladda ner från hemsidan.
Om du anmält din adress men inte får något
meddelande, kontrollera att du uppgett rätt
adress. Jan Lilliesköld hälsar att han vid varje
utskick får några meddelanden i retur p g a
adresserna inte längre är giltig. Ange ditt
namn, din e-postadress och ditt
medlemsnummer i DIS för lättare hantering.
Din e-postadress kommer endast att användas
till detta syfte så länge du inte önskat mer
information via e-post.

DIS-MITT vill kunna informera sina
medlemmar bättre framöver. Därför har vi
tänkt använda mailadresserna som lämnats för
avisering av ny tidning som en ny kanal att
lämna föreningsinformation till medlemmarna
- om inte medlemmen särskilt säger ifrån att
denne inte vill ha övrig föreningsinformation
den vägen..

Ord från tillfällige redaktören:

Som synes här nedan, så saknar DIS-MITT en
ordinarie redaktör. Har du någon ide över
lämplig kandidat tycker jag du ska höra av dig
till styrelsen.

DIS-MITT Nytt saknar
fortfarande en ordinarie
redaktör.

Vi efterlyser en person som
är intresserad av att vara
föreningens redaktör, med
huvuduppgift att sköta
tidningen.

Du som är intresserad - Hör
av dig till någon i styrelsen !

Tisdagsöppet för släktforskning, 2008

HSN startar med tisdagsöppet den 8 januari
2008. Lokalen håller normalt öppet mellan
klockan 10.00 - 20.00
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Föreningsadresser
Föreningen DIS-MITT, c/o Jan Lilliesköld, Johannedalsv. 150, 863 36 SUNDSBRUK
Postgiro 620 19 15-3, Org.nr 889201-9814
DIS-MITT’s hemsida, c/o Joacim Söderström, Björneborgsg 66, 854 62  SUNDSVALL,
tel: 060-155030, e-post webmaster”at”dis-mitt.se

Hemsida: www.dis-mitt.se
Föreningen DIS, Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING, Tel 013-14 90 43, Telefax 013-14 90 91,

        Plusgiro: 140 33-5, e-post: dis”at”dis.se Hemsida: www.dis.se

DIS-MITTS:s funktionärer 2007

Anna Söderström Ordförande
Björneborgsg. 66 854 62 SUNDSVALL 060-15 50 30 ordforande”at”dis-mitt.se
Karl-Ingvar Ångström Vice ordförande
Hemmansv. 87 871 53 HÄRNÖSAND 0611-20341 v.ordforande”at”dis-mitt.se

Reine Björkman Sekreterare
Ångermanl.g10 G 891 35 ÖRNSKÖLDSVIK 0660-189 41sekreterare”at”dis-mitt.se

Jan Lilliesköld Kassör, medlemsregistrator
Johannedalsv. 150 863 36 SUNDSBRUK 060-536359 kassor”at”dis-mitt.se

Georg Lundqvist Ledamot
Fagerlandsv.. 11 89331 BJÄSTA 0660-220882 ledamot2”at”dis-mitt.se

Arne Ahlström Ledamot
Storgatan 63A 3 tr 83133 ÖSTERSUND 063-109719 ledamot3”at”dis-mitt.se

<vakant> Ledamot
ledamot1”at”dis-mitt.se

Lars Åström Suppleant
Luleåvägen 223 85731 SUNDSVALL 060-501141 suppleant1”at”dis-mitt.se

Jeanette Lindblom Suppleant
Specksta 105 86491 MATFORS 060-21097 suppleant2”at”dis-mitt.se

Kerstin Farm Suppleant
Krönvägen 33B 85644 SUNDSVALL 060-679111 suppleant3”at”dis-mitt.se

Joacim Söderström Webmaster
Björneborgsg. 66 854 62 SUNDSVALL 060-15 50 30 webmaster”at”dis-mitt.se

Faddrar inom vårt område

PC/Disgen-faddrar

Claes Embäck, tel 026-192500, e-post: claes.emback”at”swipnet.se
Arne Ahlström, tel 063-109719, e-post: arne.ahlstrom”at”comhem.se
Tony Rödin, tel 070-3506304, e-post: tony.rodin”at”home.se
Staffan Bodén tel 0650-561417 e-post: sboden”at”post.utfors.se
Joacim Söderström, tel 060-155030, e-post: joacim.h.soderstrom”at”telia.com
Arne Bixo, tel 0691-305 02, e-post: arne.bixo.dis”at”telia.com
Peter Johansson, tel 0660-375567, e-post: peter.johansson”at”city.ornskoldsvik.com
Lennart Näslund, tel 0660-372109, e-post: lintagan”at”home.se

Mac/Reunion-faddrar
Gunilla Hermander, tel 0650-94188, e-post: macnilla”at”telia.com
Micael Korndahl, tel 0647-664777, e-post: micael”at”gensoft.se
Kerstin Farm, tel 060-679111, e-post: kerstin.farm”at”telia.com

PC/Holger-faddrar
Tony Jonsson, tel 0612-6716314, e-post: transduco”at”yahoo.se
Min Släkt fadder
Björn Nilsson, tel 063-128378 e-post: bjonil”at”telia.com
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Nr 4 2007

Redaktör: (vakant - se annons inne i tidningen)

Alla medlemmar och övriga läsare
tillönskas en
God Jul och ett Gott Nytt År !

På grund av att artikeln ”Att
publicera sitt släktforskningsresultat -
Del 3” rymmer så många bilder, så
har julnumret av storleksskäl blivit
uppdelat på Nr 3 och Nr 4.



2

Att publicera sitt släktforskningsresultat - Del 3

Här efter kommer fortsättningen av artikeln om ”Att publicera sitt
släktforskningsresultat - Del 3” som på grund av för stor filstorlek av pdf-

dokumentet fått flyttas hit från Nr 3 av DIS-MITT Nytt !

GeneaNet

Detta är inget egentligt program, utan det startade redan 1996 såsom ett projekt att bygga en global databas av
släktinformation som skulle vara sökbar. Idén bygger på att ju större databas, ju större chans att man kan få träffar
på samma personer. Man kan alltså göra sökningar, och kan då få träffar samt därtill hörande information om den
som låtit ladda upp informationen. Det bygger alltså på att ha registrerade medlemmar som har laddat upp sin
information (via GEDCOM). I dagsläget sägs det att databasen rymmer över 400 miljoner individer. Man kan som
medlem även välja att länka till egen hemsida om man vill.
Se den svensköversatta hemsidan (http://www.geneweb.org/se/index.html).

Exempel på träffbild i GeneaNet.

Man kan här dra vissa paralleller med Anders Bergs hemsida, där han har sitt projekt ”Släktforskarens Google”.
Hans idé bygger på att låta söka igenom tillgängliga ”databaser” på nätet, och sammanställa alla personer i en
sökbar databas. På hemsidan för detta (http://scangen.se/?go=personsok.php?help=true). framgår av informationen
att ett stort antal svenska hemsidor gjorda med Min Släkt, Disgen (8+), Holger och PhpGedView är indexerade,
liksom släktträden på sajten Genvägar och att inriktningen är främst på svenskt material.
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Exempel på träffbild från Personsökaren (”Släktforskarens Google”)

RootsWeb och Ancestry.com

Detta är en global portal (http://www.rootsweb.com) för samarbete inom släktforskningen. Här finns söksidan
(http://worldconnect.rootsweb.com).
Detta startade med ett projekt kallat ’WorldConnect’ runt 1995, i syfte att låta användare ladda upp, ändra
(editera), länka och uppvisa deras släktinformation. Tanken var också här att dela information mellan olika
forskare. Det realiserades sedan 1999.
Man kan kanske betrakta RootsWeb som en öppnare sajt, och där dess ”syster” Ancestry.com används för att lägga
in sina familjeträd. I det senare kan man lägga till bilder m.m. Man kan också bjuda in andra att hjälpa till med
registrering av information i sitt släktträd. När man registrerar en person kommer man automatiskt få sökning
genom hela Ancestry efter möjliga träffar.
Det finns en svensk version av Ancestry (http://www.ancestry.se/). Därtill finns även ett par andra ”systrar” – ”The
Generations network” (http://www.myfamily.com/) och ”Genesis Family Genealogy Forum” (http://
www.genealogy.com/index_r.html), där den förstnämda verkar vara av karaktären ”familjeportal” och den senare
lite mer av karaktären ”släktforskningsportal”.
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Exempel på träffbild efter sökning i rootsweb.
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Ett exempel på ett släktträd visat i rootsweb (endast övre delen av aktuell sida).
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Startsida för sökning av personer i Ancestry:s svenskspråkiga sida.
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Ett exempel på ett visat släktträd i Ancestry.

Släktportalen

Ytterligare en i raden av sajter där det är tänkt att detta ska ersätta vanliga släktforskningsprogram, och göra det
möjligt att arbeta i samma träd.
Med deras egna ord från hemsidan (http://www.slaktportalen.se/) :
”… ett släktforskningsprogram och ett redskap för att hjälpa en eller flera forskare att forska på samma släktträd.
www.slaktportalen.se innebär att ni inte längre behöver vara ensamma i ert släktforskande. Bjud in släkt och
vänner så att ni kan släktforska tillsammans…”
Man kan ladda upp information via GEDCOM-fil. Det finns flera behörighetsnivåer (från privat till publikt). Man
kräver medlemskap för att kunna lägga in information, och det föreligger en årlig avgift för att använda sajten.

Detta program ska inte förväxlas med ”Släktportalen” (http://www.gener.se/), där som namnet antyder, är en
släktforsknings-portal som rymmer många länkar till många andra intressanta sidor för
släktforskningsintresserade.
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Ett exempel på ett släktträd hos Släktportalen.

Ett exempel på att det finns mer funktionalitet än enbart släktträd i Släktportalen – här visas aktuella platser på en
karta.
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Familjeband

Detta är Genlines satsning på en sajt för att samla genealogisk information.
Det bygger alltså på samma idé som många andra ställen. En registrerad medlem kan låta ladda upp sin
information via en GEDCOM-fil, men kan även använda inmatningssidor för att lägga in enskild information. Man
kan även lägga in dokument (bilder), platser och källor. Man kan även koppla egna platser och källor till ”globala”
sådana. Platser kan dessutom kopplas till karta.
Man använder sig av tre behörighetsnivåer – privat, begränsad( man ger tillåtelse till vissa att se informationen)
eller öppen för alla. Man behöver inte vara registrerad medlem för att få söka i den öppna informationen. Man har
tänkt att släktträd ska visas i (olika) grafiskt ritade varianter (använder Flash). Man kan bland annat välja om man
vill visa Anträd, Stamträd eller både-och (”timglas”).
Förutom krav på medlemskap kommer det att föreligga en årlig avgift för att få använda sajten.

Systemet är dock endast i betaversion för närvarande. Det är därmed oklart när det är färdigt att släppas publikt.

Exempel på hur en sida kan se ut efter inloggning som medlem i Genlines Familjeband.
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Ett exempel på hur ett släktträd kan visas i Familjeband.

- . - . - . - . -

Detta var tredje och sista delen av denna artikelserie.

Jan Lilliesköld
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Mailavisering om att ny tidning kommer!

Du har väll inte missat att anmäla din e-
postadress på vår hemsida http://www.dis-
mitt.se så att du får ett meddelande varje gång
ny tidning finns att ladda ner från hemsidan.
Om du anmält din adress men inte får något
meddelande, kontrollera att du uppgett rätt
adress. Jan Lilliesköld hälsar att han vid varje
utskick får några meddelanden i retur p g a
adresserna inte längre är giltig. Ange ditt
namn, din e-postadress och ditt
medlemsnummer i DIS för lättare hantering.
Din e-postadress kommer endast att användas
till detta syfte så länge du inte önskat mer
information via e-post.

DIS-MITT vill kunna informera sina
medlemmar bättre framöver. Därför har vi
tänkt använda mailadresserna som lämnats för
avisering av ny tidning som en ny kanal att
lämna föreningsinformation till medlemmarna
- om inte medlemmen särskilt säger ifrån att
denne inte vill ha övrig föreningsinformation
den vägen..

Ord från tillfällige redaktören:

Som synes här nedan, så saknar DIS-MITT en
ordinarie redaktör. Har du någon ide över
lämplig kandidat tycker jag du ska höra av dig
till styrelsen.

DIS-MITT Nytt saknar
fortfarande en ordinarie
redaktör.

Vi efterlyser en person som
är intresserad av att vara
föreningens redaktör, med
huvuduppgift att sköta
tidningen.

Du som är intresserad - Hör
av dig till någon i styrelsen !
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Föreningsadresser
Föreningen DIS-MITT, c/o Jan Lilliesköld, Johannedalsv. 150, 863 36 SUNDSBRUK
Postgiro 620 19 15-3, Org.nr 889201-9814
DIS-MITT’s hemsida, c/o Joacim Söderström, Björneborgsg 66, 854 62  SUNDSVALL,
tel: 060-155030, e-post webmaster”at”dis-mitt.se

Hemsida: www.dis-mitt.se
Föreningen DIS, Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING, Tel 013-14 90 43, Telefax 013-14 90 91,

        Plusgiro: 140 33-5, e-post: dis”at”dis.se Hemsida: www.dis.se

DIS-MITTS:s funktionärer 2007

Anna Söderström Ordförande
Björneborgsg. 66 854 62 SUNDSVALL 060-15 50 30 ordforande”at”dis-mitt.se
Karl-Ingvar Ångström Vice ordförande
Hemmansv. 87 871 53 HÄRNÖSAND 0611-20341 v.ordforande”at”dis-mitt.se

Reine Björkman Sekreterare
Ångermanl.g10 G 891 35 ÖRNSKÖLDSVIK 0660-189 41sekreterare”at”dis-mitt.se

Jan Lilliesköld Kassör, medlemsregistrator
Johannedalsv. 150 863 36 SUNDSBRUK 060-536359 kassor”at”dis-mitt.se

Georg Lundqvist Ledamot
Fagerlandsv.. 11 89331 BJÄSTA 0660-220882 ledamot2”at”dis-mitt.se

Arne Ahlström Ledamot
Storgatan 63A 3 tr 83133 ÖSTERSUND 063-109719 ledamot3”at”dis-mitt.se

<vakant> Ledamot
ledamot1”at”dis-mitt.se

Lars Åström Suppleant
Luleåvägen 223 85731 SUNDSVALL 060-501141 suppleant1”at”dis-mitt.se

Jeanette Lindblom Suppleant
Specksta 105 86491 MATFORS 060-21097 suppleant2”at”dis-mitt.se

Kerstin Farm Suppleant
Krönvägen 33B 85644 SUNDSVALL 060-679111 suppleant3”at”dis-mitt.se

Joacim Söderström Webmaster
Björneborgsg. 66 854 62 SUNDSVALL 060-15 50 30 webmaster”at”dis-mitt.se

Faddrar inom vårt område

PC/Disgen-faddrar

Claes Embäck, tel 026-192500, e-post: claes.emback”at”swipnet.se
Arne Ahlström, tel 063-109719, e-post: arne.ahlstrom”at”comhem.se
Tony Rödin, tel 070-3506304, e-post: tony.rodin”at”home.se
Staffan Bodén tel 0650-561417 e-post: sboden”at”post.utfors.se
Joacim Söderström, tel 060-155030, e-post: joacim.h.soderstrom”at”telia.com
Arne Bixo, tel 0691-305 02, e-post: arne.bixo.dis”at”telia.com
Peter Johansson, tel 0660-375567, e-post: peter.johansson”at”city.ornskoldsvik.com
Lennart Näslund, tel 0660-372109, e-post: lintagan”at”home.se

Mac/Reunion-faddrar
Gunilla Hermander, tel 0650-94188, e-post: macnilla”at”telia.com
Micael Korndahl, tel 0647-664777, e-post: micael”at”gensoft.se
Kerstin Farm, tel 060-679111, e-post: kerstin.farm”at”telia.com

PC/Holger-faddrar
Tony Jonsson, tel 0612-6716314, e-post: transduco”at”yahoo.se
Min Släkt fadder
Björn Nilsson, tel 063-128378 e-post: bjonil”at”telia.com
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Nr 1 2008

Redaktör: (vakant - se annons inne i tidningen)

Som framgått tidigare, så
saknar vi en ordinarie redaktör,
vilket medför att
tidningsutgivningen är lite
sporadisk.
Se annons efter redaktör inne i
tidningen!

Årets första DIS-Mitt Nytt har
DISBYT som tema.

Fotograf Wilhelm Sohlberg i Bollnäs fyller 50 år.
Han var född 28 februari1861 i Ytterhogdal - en ort
som man kan säga ha tillhört alla tre län för DIS-Mitt !

Kommande aktiviteter i höst
Arkivensdag 8/11 Kusten i

Stockvik, Sundsvall
Höstmöte Gävle 8/11
Höstmöte Kusten i Stockvik,

Sundsvall 15/11-Tema DISBYT !
Julmarknaden på Norra

Berget i Sundsvall lördag 6/12
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Ordföranden har ordet!

Hej alla medlemmar och andra.

Hösten har kommit till fullo och vi har
som vanligt flera evenemang på gång,
vilket du kan läsa om i tidningen. För att
alltid vara uppdaterad hänvisar
jag dock till hemsidan där vi lägger in
evenemang eftersom.  Vi har under
året lyckats komma upp i den magiska
siffran av 1000 medlemmar. Med 1000
medlemmar så behöver vi fler
funktionärer. I dagsläget är vi 2 korta i
styrelsen och saknar även redaktör för
vår tidning. Det är trist att vi inte
kan komma ut med en tidning oftare
eftersom jag vet att den uppskattas av
många medlemmar. Kan du tänka dig att
hjälpa till med något i föreningen så
vore vi glad om du hör av dig till någon
i styrelsen eller valberedningen.

Vi har ett nytt Disbyt ombud, Bernth
Lindfors som hälsar att han gärna vill
få in fler disbyt utdrag. Det är bra att vi
fått ett lokalt disbytombud då
detta betyder att han har lokalkännedom
och därför kan behandla utdragen
bättre. Har du funderat på att lämna in
ett bidrag men inte gjort det ännu,
eller var det länge sedan du gjorde detta
så tycker jag att du ska passa på
att göra det nu. Att lämna ett utdrag kan
vara ett utmärkt tillfälle att
upptäcka fel i sin databas och att komma
i kontakt med andra forskare som
forskar på samma material. Det är också
ett sätt att faktiskt ha en extra
kopia på sitt material.

Vi kommer under våren att finnas mer

Medlemsmöte på Kusten den 15
november
DIS-Mitt planerar att ha ett
medlemsmöte lördagen den 15
november på Kusten i Sundsvall.

DISBYT är tänkt att vara ett tema på
detta höstmöte för DM-medlemmar, och
andra intresserade, som vill vara med
där.

Bland annat så kommer Disbyt-ombudet
Bernth Lindfors att infomera om just
DISBYT.

Tag gärna med era egna databaser, om ni
vill få hjälp att göra DISBYT-utdrag att
lämna in. Även ni som redan har färdiga
sådana är mycket välkomna att lämna in
dem direkt till närvarande DISBYT-
ombud.

Därtill kommer Peter Sjölund från
Härnösand att komma till mötet och
informera.

tillgängliga på Kustenlokalen i
Sundsvall för att våra medlemmar ska
kunna få närmare kontakt med oss.
Finns det något som du tycker
föreningen borde göra så tveka inte att
höra av dig.

Till slut vill jag tillönska alla en härlig
höst, en god jul och ett gott
nytt år.

Anna Söderström
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Dis-Mitt (DM) vision för utbildning
inom föreningen.

DM har idag runt 1000 medlemmar spridda
inom hela mellannorrland.

Tyngdpunkten när det gäller

medlemstätheten ligger naturligtvis i och runt
de stora tätorterna. Hur skall föreningen kunna
nå alla sina medlemmar med information,
utbildning och andra aktiviteter?

Det finns bl a två verktyg för detta, DM
hemsida och DM-Nytt. Dessvärre har
föreningen en längre tid saknat redaktör
innebärande att DM-Nytt bara kommit ut
sporadiskt tack vara vår kassör Jan
Lilliesköld.

De sista åren har dock en del mycket positiva
saker hänt, nämligen att DM etablerat
samarbete med lokala släktforskarföreningar i
Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund. Det
har inneburit att DM medlemmar på de
aktuella orterna fått tillgång till en lokal och
kunnat delta i alla de aktiviteter som ordnats
där. Det genomförs också s k
”Släktforskardagar” utanför tätorterna som
något hjälper upp situationen.

Trots detta har ett stort antal medlemmar som
bor långt utanför tätorterna, små eller inga
möjligheter att delta i denna verksamhet. Detta
gäller i högsta grad den utbildning som Dis/
DM skrivit in sina stadgar och målsättningar.
Vad kan DM göra åt detta?

Under sista tiden har tankar väckts att ta ett
ordentligt tag i utbildningsfrågan. Planeringen

är ännu så länge på ett tidigt stadium, men
förslag till genomförande finns och kommer
att behandlas vid en särskild ”Utbildningsdag”
den 22 november. Till det mötet har förutom
DM styrelse alla faddrar och utbildare inom
vår region kallats. Initiativtagarnas
förhoppning är att vi fr o m den dagen får
klartecken att gå vidare.

Målet för genomförandet är i princip
sanktionerat av DM styrelse och innebär i
korthet följande:

• varje medlem skall senast 2012 få
möjligheten till minst ett tillfälle till
kompetenshöjning inom datorstöd
släktforskning

• utgående från att medlemmens individuella
mål är att skapa en egen ”Släktbok” så
kommer i stort följande kursplan att
erbjudas:

o välja släktforskningsprogram

o grund- och fortsättningskurser på
släktforskningsprogram

o fördjupade kurser på samma program

o bildhantering för släktforskare

o digitalisering av ljud och video

o släktbok grundkurs, men även mer
avancerad

o övriga kurstyper kopplat till datorstöd
kan föreslås av enskild medlem

• de flesta av ovan listade kurser kräver
förkunskaper från tidigare kursnivå samt
att eleven tidigare har genomgått
”elementär släktforskarutbildning inkl
kvalitet i forskningen samt grundläggande
datorutbildning”.

• för att nå alla medlemmar i vårt vidsträckta
område måste möjligheten till
distansutbildning byggas ut
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Vi som jobbat fram det här underlaget hoppas
naturligtvis på att det genomförs så att även du
som bor en bit utanför tätorterna får ta del av
värdefull utbildning.

Håll utkik på http://www.dis-mitt.se där
kommer informationen om vad som händer.

Jan Berglund,
jan.berglund2@comhem.se

Arne Ahlström,
arne.ahlstrom@comhem.se

Arkivens dag, den 8 november
På Arkivens dag 8/11 kommer MGF
jämte DIS-Mitt att finnas i
Kustenlokalen, samt att MGF även
kommer att finnas hos MKC i Fränsta. I
Fränsta kommer Karl-Ingvar Ångström
att gå igenom hur man ska kunna få
JUF:s diplom för
att man har släktgård.

Dis-Mitts ordförande kommer att vara
med i möte i lokalen i Gävle just denna
dag. Passa på att ställa frågor till henne
då !

Kurs i Göra släktbok, Ljusdal
Helgkurs i ”Att göra släktbok” med Dg8
och Word hålls i Ljusdal, dagarna 1-2
november 2008. Båda dagarna mellan kl
10 och kl 16 lördag och söndag v 44.
Önskvärda förberedelser: Eget material
– an/stamtavlor, foton och bilder,
Grunderna i Disgen, Windows och
Word.
Du får gärna använda din egen bärbara
dator.
Kursledare: Staffan Bodén
sbgen@wtnord.se
ANMÄLAN till Monica Vestlin,
monicavestlin@telia.com

Kurs i Disgen i Söderhamn
Grundkurs Disgen8 hålls i Söderhamn,
dagarna 8-9 november 2008.

Helgkurs, grunderna i Dg8 mellan 10
och 16 lördag och söndag v 45.
Nödvändiga förkunskaper: Grunder i
släktforskning och i Windows.
Du får gärna använda din egen bärbara
dator.
Kursledare: Staffan Bodén
sbgen@wtnord.se
ANMÄLAN till Rutger Brodd 0270-
12393, rutger.brodd@telia.com.
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Lite allmänt om DISBYT
DISBYT är databasen som ger dig möjlighet att söka
efter dina förfäder. Du får också möjlighet att knyta
kontakt och byta uppgifter med andra släktforskare
som forskar på samma personer som du!

Denna databas är uppbyggd av DIS-medlemmar, som
har skickat in utdrag från sina släktforskarprogram.
Varje post innehåller uppgift om namn, församling och
årtal för händelser som född, gift och död, eller annan
händelse.

Oavsett vilket släktforskarprogram du använder för att
registrera din släkt i, så kan du skicka in material till
Disbyt. Om du använder Disgen, gör du ett Disbyt-
utdrag, eller om du använder ett annat program än
Disgen, så gör du ett Gedcom-utdrag istället.

Sedan skickar du in din fil till någon av de DISBYT-
ombud som finns inom DIS-föreningen. Dessa ombud
finns noterade på DIS hemsida i dett avseende (http://
www.dis.se/disbyt_ombud.htm). Det rekomenderas att
man använder sig av  sitt närmaste DISBYT-ombud.
För DIS-Mitts del (XYZ län) blir det då numera Bernth
Lindfors som DISBYT-ombud. Han tar väldigt gärna
emot bidrag !
Observera att det finns en särskild databas för Finland,
med särskilt DISBYT-ombud.

När det gäller sökning i DISBYT, så går man till därför
avsedd hemsida (http://www.dis.se/sokindex.htm). Där
får man även många detaljerade råd för hur man gör
sökning.
Alla får söka i DISBYT, men DIS-medlemmar har sina
förmåner. Då får du uppgifter om aktuell person och
vem som har skickat in uppgifterna. Har du dessutom
själv skickat in material till DISBYT (och erhållit
användarnamn och lösenord), får du uppgifter om en
familj åt gången och kan dessutom klättra vidare i
släktträden.

DISBYT kan på sitt sätt utgöra en genväg för
släktforskare, men samtidigt är det viktigt att notera  att
DISBYT är en andrahandskälla där varje medlem själv
ansvarar för det material som denne bidragit med.

Från DISGEN finns det en direkt koppling till
DISBYT. Men det har rätt nyligen blivit tvunget att
ändra server, så det kan däför behöva ändras i
inställningarna i ditt DISGEN-program för att denna
koppling ska fungera. Behöver du hjälp med detta, så
går det att läsa på DIS hemsida hur man ska förfara,
alternativt vänder du dig till någon av våra faddrar för
råd och hjälp.

Jan Lilliesköld

Att hantera ett omfattande DISBYT-
resultat
När man såsom undertecknad har ett rätt omfattande
material i sin databas, så får man tillbaka en mycket
stor träff-lista efter att ha skickat in sitt DISBYT-
utdrag. Senaste gången jag gjorde detta, vilket var i juli
innevarande år, så fick jag tillbaka en  A-fil med över
femtiotusen rader i. Då finner jag det vara svårt att hitta
”guldkornen” i denna text-massa, dvs att hitta de träffar
som är mest intressant för mig - och inte alla de träffar
som man kan få med andra släktforskare som man har
många ”gemensamma” anor med sedan tidigare.
Problemet här är att man har listan sorterad efter
forskare, och inte efter socken och/eller namn.

Den här gången kom jag på att man kanske kunde
utnyttja Excel (eller annat liknande kalkylprogram) till
att sortera och filtrera raderna, så att det skulle gå
lättare att kontrollera om man fått några intressanta
träffar med andra forskares DISBYT-utdrag.

Sagt och gjort - provade därför med att öppna denna A-
textfil i Excel. Programmet upptäckte då att det kunde
vara en ”strukturerad” textfil, varför  man hamnar i
”Importguiden”. Däri kan man sedan välja att det är en
TAB-separerad lista. Efter att ha slutfört
”Importguiden”, så hade jag sedan hela listan från A-
filen i seprata kolumner.
Men man behöver ”städa” tabellen lite, innan den är
helt användbar i avsett syfte. Jag började med att ta
bort (eller blanka ut) de rader med ”allmän info” som
låg först i filen, samt dito de rader som låg sist i filen.
Nästa steg blev att filtrera bort de rader som innehöll
forskaruppgifterna. Först markerade jag hela tabellen,
samt kopierade in allt i en ny flik i dokumentet. Sedan
markerade jag hela tabellen i denna nya flik, samt
gjorde menyvalet för Data/Filter/Autofilter. Man
erhåller då en ”pilsymbol” i den översta rutan i varje
kolumn. Genom att sedan trycka på pilen för den första
kolumnen (= A) och välja ’Anpassa’ (’Custom’ i
englesk Excel). Då kan man nämligen sedan välja att
bara visa de rader som saknar bindestreck - och på så
sätt försvinner alla rader med forskaruppgifter.
Nu kan man återigen  markera hela tabellen, samt välja
Data/Sortera i menyn. Genom att då sortera på de tre
kolumnerna för Plats (=D), Namn (=C) samt årtal (=E)
i nämnd ordning.
Nu hade jag äntligen uppnått mitt mål, att lätt kunna
använda filter-funktionen, så att jag exemplevis kunde
välja bara en ort i taget, och bara se de rader i
träfflistan som verkar vara samma personer.

Genom att successivt välja de orter som jag tyckte var
mest intressanta att kontrollera träffmängden för, så
hade jag snart hittat två olika intressanta träffar -
varefter jag hade givande utbyte med de aktuella
släktforskarna !

Jan Lilliesköld
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Liten guide till att söka i DISBYT
När man kommit så långt som att man har sänt in sitt
utdrag till ett DISBYT-ombud, och även fått tillbaka
resultatet i form av den uppsättning filer som är
beskrivet , så får man vänta en liten tid innan ens
uppgifter finns tillgängligt på sökisdan för DISBYT.
Om man går till DIS hemsida (http://www.dis.se/) och
där väljer DISBYT, så kommer man till nämnda sida.
När man erhållit alla filer som man alltså får efter att ha
skickat in sitt DISBYT-utdrag, så finns där även
uppgift om vilket passord man ska använda för att
kunna logga in på söksidan för DISBYT. När man väl
loggat in på sidan, så kan man sedan söka - och få se
eventuella träffar utifrån de sökvillkor man gjort
utsökningen med.

Det finns vissa förmåner för de som skickat in lite mer
uppgifter. Om man har skickat in uppgifter med minst
200 personer det senaste året, så får man en
bläddringsfunktion så att man enkelt ska kunna bläddra
mellan personer inskickad av olika forskare, vilket
funkar om det finns födelsenotis för aktuell person.
Om man har skickat in uppgifter med minst 1000
personer de senaste två åren, får man möjlighet att se
en antavla i fyra generationer.

Nu kan man alltså använda DISBYT till att söka
eventuella träffar med andra släktforskares DISBYT-
utdrag.
I nedanstående bild, så kan man se några olika
symboler.

Den lilla röda pilen anger att det finns förälder, bok-
symbolerna står för DISPOS (mer om detta en annan
gång), släktträd-symbolen är för att erhålla en
släktöversikt i form av ett liggande anträd i fyra
generationer för aktuell person, och slutligen pil-
symbolerna (mot höger och vänster) står för att
”bläddra” mellan olika forskares information.

Som i detta exempel, så anses det i DISBYT-databasen
finnas flera personer som kan vara samma person. Här
kan man alltså nu ”bläddra” mellan olika forskares
resultat och jämöra detta med vad man själv har om
aktuell person.
På det här sättet, kan man om man har tur, hitta
uppgifter som man själv inte har hittat tidigare.

Sedan är det ett enkelt steg att kontakta aktuell
forskare, emedan dennes kontaktuppgifter finns i en
ruta ovanför familjeöversikten!

Lycka till i sökandet  DISBYT !
Jan Lilliesköld

Samarbeten med
släktforskarföreningar
DIS-MITT har samarbete med flera
lokala släktforskarföreningar. Detta har
bland annat resulterat i skriftliga
samarbetsavtal. Dessa avtal går i
huvudsak ut på att medlemmar i DIS-
MITT ska ha rätt till att kunna vara i
aktuella lokaler, och samarbete i
utbildningsfrågor.
 I gengäld bidrar DIS-MITT med en del
av lokalhyran samt tillgång till vissa
abonnemangstjänster när sådana kan
erhållas med lägre kostnad genom att gå
via DIS-MITT.

De föreningar som vi har avtalat
samarbete med är JLS i Östersund, HSN
i Örnsköldsvik, MGF i Sundsvall, samt
med Gästriklands GF i Gävle.

DIS-MITT strävar för att i bästa möjliga
mån nå alla våra medlemmar i XYZ-
län.
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Länk till det kompletta programmet:
http://www.genealogi.se/jamtland/

Info från Jämtland

Östersund.Kartor, moderna och historiska
samt GPS
Onsdag 5 november kl 1800 i JLS lokal

Det här blir en kväll i kartans tecken. Vi
kommer att visa exempel på moderna kartor
men tyngdpunkten ligger på de historiska
kartor som nu finns tillgängliga på
Lantmäteriets hemsida
Det här blir en fullmatad kväll med Sven
Magnusson, Arne Ahlström och Jan Berglund,
välkomna!.

Östersund. Det rena landet. Om konsten att
uppfinna sina förfäder
Gamla Teatern i Östersund, torsdag 6
november kl 1900

Föredrag av historikern Maja Hagerman.
Här återkommer för andra året i rad en
aktivitet som arrangeras av flera
kulturföreningar i Jämtland och där Dis-Mitt
och JLS finns med.
Det här blir en intressant kväll, kom i tid då
det bara finns cirka 150 platser.
Kostnad: 100 kronor.
Välkomna!

Några exempel på aktiviteter hos JLS
i samarbete med DIS-Mitt:

Info från Medelpad

DIS-Mitt har skrivit avtal med
Midälva GF (MGF) bl a om att DM-
medlemmarna får nyttja Kusten-
lokalen i Stockvik på samma villkor
som MGFs medlemmar. K-lokalen har
öppet
onsdagskvällar kl 18-21
och andra lördagen i månaden kl 11-
15. Forskarvärdar hjälper till med
rådgivning.

Diskussionforum för frågor rörande
släktforskning i Medelpad
Under MGF:s hemsida ”Medelpadsrötter”
finns det ett diskussionforum, som är tänkt för
att underlätta spridning av information om
släktforskning i Medelpad. Det finns flera
underrubriker att använda sig av: CD/DVD-
skivor, Debatt, Forskning, Länktips, Styrelsen,
Allmänt samt Bilder.

Onsdagsöppet på Kusten 29/10
Onsdagsöppet i MGFs lokal på Folkets Hus
Kusten, Stockvik kl 18-21.

MGFs lokal i Kusten FH där
DIS-MITT hyr in sig och har sitt
huvudsäte för styrelsemöten.
Kusten ligger nära E4 i Stockvik.

Lördagsöppet på Kusten / Arkivens dag
 8/11
Temat för dagen är  Cirkus och tåg.

Onsdagsöppet på Kusten 5/11
Onsdagsöppet i MGFs lokal på Folkets Hus
Kusten, Stockvik kl 18-21.

För info om fler kommande evenemang
Se MGF:s hemsida (http://www.genealogi.se/
medelpad/).



8

Genom vårt sammarbete med HSN (Ö-
vik) har även Dis-mitts medlemmar
tillträde till lokalen på
Ångermanlandsgatan 28

Tfn 073-04 92 444 (Reine Björkman)

Info från Ångermanland

Info från X län
Även i Gävle har DIS-Mitt samarbete om lokal. Kontakta Claes Embäck (se adress-info på sista
sidan) för mer information.

Mailavisering om att ny tidning kommer!

Du har väll inte missat att anmäla din e-
postadress på vår hemsida http://www.dis-
mitt.se så att du får ett meddelande varje gång
ny tidning finns att ladda ner från hemsidan.
Om du anmält din adress men inte får något
meddelande, kontrollera att du uppgett rätt
adress. Jan Lilliesköld hälsar att han vid varje
utskick får några meddelanden i retur p g a
adresserna inte längre är giltig. Ange ditt
namn, din e-postadress och ditt
medlemsnummer i DIS för lättare hantering.
Din e-postadress kommer endast att användas
till detta syfte så länge du inte önskat mer
information via e-post.

DIS-MITT vill kunna informera sina
medlemmar bättre framöver. Därför har vi
tänkt använda mailadresserna som lämnats för
avisering av ny tidning som en ny kanal att
lämna föreningsinformation till medlemmarna
- om inte medlemmen särskilt säger ifrån att
denne inte vill ha övrig föreningsinformation
den vägen..

Ord från tillfällige redaktören:

Som synes här nedan, så saknar DIS-MITT en
ordinarie redaktör. Har du någon ide över
lämplig kandidat tycker jag du ska höra av dig
till styrelsen.

DIS-MITT Nytt saknar
fortfarande en ordinarie
redaktör.

Vi efterlyser en person som
är intresserad av att vara
föreningens redaktör, med
huvuduppgift att sköta
tidningen.

Du som är intresserad - Hör
av dig till någon i styrelsen !

Tisdagsöppet för släktforskning, 2008

HSN har öppet tisdagar från och med 2
september till och med 2 december, samt den
30 december. Lokalen håller normalt öppet
mellan klockan 10.00 - 20.00.

För vidare information se http://www.hsn.nu/
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Föreningsadresser
Föreningen DIS-MITT, c/o Jan Lilliesköld, Johannedalsv. 150, 863 36 SUNDSBRUK
Postgiro 620 19 15-3, Org.nr 889201-9814
DIS-MITT’s hemsida, c/o Joacim Söderström, Björneborgsg 66, 854 62  SUNDSVALL,
tel: 060-155030, e-post webmaster”at”dis-mitt.se

Hemsida: www.dis-mitt.se
Föreningen DIS, Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING, Tel 013-14 90 43, Telefax 013-14 90 91,

        Plusgiro: 140 33-5, e-post: dis”at”dis.se Hemsida: www.dis.se

DIS-MITTS:s funktionärer 2008
Anna Söderström Ordförande
Björneborgsg. 66 854 62 SUNDSVALL 060-15 50 30 ordforande”at”dis-mitt.se
Lars Åström vice Ordförande
Luleåvägen 223 85731 SUNDSVALL 060-501141 v.ordforande”at”dis-mitt.se

Reine Björkman Sekreterare
Ångermanl.g10 G 891 35 ÖRNSKÖLDSVIK 0660-189 41sekreterare”at”dis-mitt.se

Jan Lilliesköld Kassör, medlemsregistrator
Johannedalsv. 150 863 36 SUNDSBRUK 060-536359 kassor”at”dis-mitt.se

Georg Lundqvist Ledamot
Fagerlandsv.. 11 89331 BJÄSTA 0660-220882 ledamot2”at”dis-mitt.se

Arne Ahlström Ledamot
Storgatan 63A 3 tr 83133 ÖSTERSUND 063-109719 ledamot3”at”dis-mitt.se

<vakant> Ledamot
ledamot1”at”dis-mitt.se

Jeanette Lindblom Suppleant
Specksta 105 86491 MATFORS 060-21097 suppleant2”at”dis-mitt.se

Kerstin Farm Suppleant
Krönvägen 33B 85644 SUNDSVALL 060-679111 suppleant3”at”dis-mitt.se

<vakant> Suppleant
suppleant1”at”dis-mitt.se

Joacim Söderström Webmaster
Björneborgsg. 66 854 62 SUNDSVALL 060-15 50 30 webmaster”at”dis-mitt.se

Bernth Lindfors DISBYT-ombud
Forellvägen 12 862 40 NJURUNDA 060-315 24 disbyt”at”dis-mitt.se

Faddrar inom vårt område

PC/Disgen-faddrar

Claes Embäck, tel 026-192500, e-post: claes.emback”at”tele2.se
Arne Ahlström, tel 063-109719, e-post: arne.ahlstrom”at”comhem.se
Tony Rödin, tel 070-3506304, e-post: tony.rodin”at”home.se
Staffan Bodén tel 0650-561417 e-post: staffan.boden”at”wtnord.net
Arne Bixo, tel 0691-305 02, e-post: arne.bixo.dis”at”telia.com
Joacim Söderström, tel 060-155030, e-post: joacim.h.soderstrom”at”telia.com
Örjan Öberg, tel 0611-22188, e-post: orjan”at”bakskuru.se
Per-Anders Hörling, tel 0620-14613, e-post: per-anders.h”at”telia.com
Peter Johansson, tel 0660-375567, e-post: peter.johansson-oer”at”telia.com
Lennart Näslund, tel 0660-372109, e-post: lintagan”at”home.se

Mac/Reunion-faddrar
Gunilla Hermander, tel 0650-94188, e-post: macnilla”at”telia.com
Micael Korndahl, tel 0647-664777, e-post: micael.korndahl”at”gensoft.se
Kerstin Farm, tel 060-679111, e-post: kerstin.farm”at”telia.com

PC/Holger-faddrar
-

Min Släkt faddrar
Bo Svartholm, tel 063-44286 e-post: bo.svartholm”at”snf.se
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Nr 2 2008
Redaktör: (vakant - se annons inne i tidningen)

Som framgått tidigare, så
saknar vi en ordinarie redaktör,
vilket medför att
tidningsutgivningen är lite
sporadisk.
Se annons efter redaktör inne i
tidningen!

Årets andra och sista DIS-Mitt Nytt
har även detta DISBYT som lite av
ett tema.

Kommande aktivitet
Årsmötet för Dis-Mitt är

planerat till att vara den 21/2
2009 på Kusten i Stockvik,
Sundsvall.
För närmare tider och innehåll,
håll koll på hemsidan !

Dis-Mitt önskar alla läsare en God
Jul och ett Gott Nytt År !
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Ny i styrelsen för DIS-MITT
Styrelsen för Dis-Mitt har med
årsmötets bemyndigande valt in en ny
medlem i styrelsen nu i höst. Det är Kurt
Wilkholm i Gävle som tills vidare är
ledamot i styrelsen - Välkommen att
verka för Dis-Mitts medlemmar !
Utbyte av DISGEN-fadder
Arne Ahlström i Östersund avgår som
Disgen-fadder - Tack Arne !

Han ersätts av Bodil Orremo, likaså från
Östersund - Välkommen Bodil !

Satsning på utbildning
Som ni kunde läsa i förra numret av
DIS-Mitt Nytt, så kommer styrelsen
satsa på utbildning under de kommande
åren.

Målet är att varje medlem senast 2012
ska ha erbjudits tillfälle till
kompetenshöjning inom datorstödd
släktforskning.

De medlemmar som bor i närheten av de
orter där DIS-Mitt har samarbete med
lokala släktforskningsföreningar om
lokaler, ska kunna erbjudas utbildning
på plats.
Men strategin för att nå samtliga
medlemmar i vårt vidsträckta område, är
att möjligheten till distansutbildning
måste byggas ut.

Samarbeten med
släktforskarföreningar
DIS-MITT har samarbete med flera
lokala släktforskarföreningar. Detta har
bland annat resulterat i skriftliga
samarbetsavtal. Dessa avtal går i
huvudsak ut på att medlemmar i DIS-
MITT ska ha rätt till att kunna vara i
aktuella lokaler, och samarbete i
utbildningsfrågor.
 I gengäld bidrar DIS-MITT med en del
av lokalhyran samt tillgång till vissa
abonnemangstjänster när sådana kan
erhållas med lägre kostnad genom att gå
via DIS-MITT.

De föreningar som vi har avtalat
samarbete med är JLS i Östersund, HSN
i Örnsköldsvik, MGF i Sundsvall, samt
med Gästriklands GF i Gävle.

DIS-MITT strävar för att i bästa möjliga
mån nå alla våra medlemmar i XYZ-
län.

Dis-Puff
I november skickade DIS ut en
uppmaning om att skicka in DISBYT-
utdrag. Detta gällde de som inte skickat
in något utdrag sedan 2005. Men alla är
välkomna att skicka in sina utdrag till
någon av DISBYT-ombuden när som
helst. Dels i förra numret, och dels i
detta nummer, så finns det artiklar om
DISBYT.
GIDx-Puff
Föreningen DIS samarbetar med
Genline om att indexera ortsangivelser i
husförhörslängderna hos Genline.

Fler deltagare efterlyses av DIS för att
delta i detta projekt.

Se instruktionerna på www.dis.se/gidx
om du vill vara med i detta arbete !

Mer om DISBYT
Läs mer på DIS hemsida om Disbyt med
adress http://www.dis.se/dbyindex.htm .

Julklapp från DIS
Eftersom Disbyt fyllde 10 år på webben
den 14 december nu i år, så bjuder nu
föreningen DIS alla medlemmar på full
åtkomst till DISBYT mellan julafton
och nyårsafton. Ni som ännu inte har
sänt in sitt material, kan nu iallafall
kolla upp vad som finns på Disbyt innan
ni själva skicakr in något !
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Hur man gör ett DISBYT-utdrag
ifrån DISGEN

Det finns flera medlemmar som efterfrågat hur man
gör för att ta fram ett Disbyt-utdrag. Här har jag nu
försökt göra en liten beskrivning över hur man går till
väga för att göra detta i Disgen.

Innan man utför själva exporten av information till en
GEDCOM-fil, så bör man först bestämma sig för vad
man vill ta med i sitt utdrag. Det man kan välja på är
att ta med alla personer i hela databasen, alla personer
i en söklista, eller urval av flockar om man nu
använder sig av möjligheten att indela sin databas i
flera sådana.
Se fig 5.

I det sistnämnda fallet, så kan man enkelt utesluta
personer man fått från andra forskare, förutsatt att
man har sådana personer inlagda i särskilda flockar, så
att man inte lämnar in personer till DISBYT som man
inte själv forskat fram.

Om man  inte vill lämna ut alla personer man har i sin
databas, och inte kan använda urval av flockar, så får
man istället avgränsa urvalet av personer i en söklista.
Hur man då kan förfara beskriver jag nedan.

Man kan till exempel utgå från ett anträd. Man väljer
då en person till att vara proband, genom att ha denne
i sitt Disgen-fönster, och sedan låta skapa ett anträd
för denna person. Antingen väljer man det under
menyvalet Skapa/Bygg antavla, eller trycka CTRL-N,
eller klicka på  symbolen för att skapa anträd till
vänster i fönstret.
När man väl fått upp den skapade antavlan i eget
fönster, så högerklickar man i detta fönster, och kan
då välja ’Skapa söklista med personerna i tavlan’.

Denna söklista kan man sedan använda i funktionen
för att skapa ett Disbyt-utdrag.

Men om man vill ha med lite mer ”kött på benen” i
form av lite mer personer runt personerna i antavlan,
så kan man fylla på söklistan med ”anhöriga”. Man
vill kanske få med alla övriga giften som personerna i
antavlan har haft, och därtill alla syskon med
respektive och deras barn. Då kan man göra ungefär
som följande.

När man har sökliste-fönstret öppet, så kan man
högerklicka där, och sedan välja ’Utöka Söklistan’
(eller trycka CTRL-U). Då kan man därefter välja att
utöka listan med ’Partners’. Efter denna första
utökning av söklistan, så brukar jag sedan utöka listan
med ’Föräldrar’ följt av ’Barn’, samt gör om dessa tre
steg i en eller flera omgångar till.
Se fig 1 och 2

På detta sätt borde man därför få med alla ”närstående”
till personerna i skapat anträd. Detta kan vara bra i
syfte att få träffar i Disbyt med andra forskare som har
samma anor som du själv.

Skulle man vilja ha med alla personer som på något sätt
är släkt med den person du har valt som proband, så är
det istället enklast att högerklicka i huvudfönstret med
denna person visad, och välja ’Skapa söklista med vald
person’, följt av att i sökliste-fönstret högerklicka och
välja ’Utöka söklistan’ och sedan välja ’Alla som på
något sätt är släkt’.

När nu urvalet av personer är gjort, så kan man sedan
skapa själva Disbyt-utdraget.

Man gör då meny-valet Verktyg/DISBYT-utdrag.
Se fig 3
Man får du upp ett nytt litet fönster.
Se fig 4
Man börjar med att ange sitt medlemsnummer i DIS.
Sedan får man  göra ett par val. Nämligen om man vill
ta med personer som är avlidna på ”senare” år (pga
sekretesskäl), samt om man vill göra sitt DISBYT-
material tillgängligt för andra än DIS-medlemmar eller
inte.
Därefter trycker man på knappen ’Gör DISBYT-
utdrag’, varvid ännu ett nytt litet fönster öppnas.
Se fig 5

Nu har man alltså kommit till läget att välja vilka
personer som ska ingå i ditt Disbyt-udrag, som jag tog
upp inledningsvis. Nämligen ’Alla inmatade peroner’,
’Personer i sökista 1’ (alternativt 2) eller ’Personer i
valda flockar’ (varvid urval av flockar må göras).
Här är det alltså bara att trycka på aktuell knapp, varvid
utdraget skapas.

I detta fönster ser man sedan under rutan
’Upplysningar’ information om skapat fil-namn samt i
vilken fil-mapp den ligger under. I mitt fall låg det
skapade utdraget under fil-mappen ’DgTmp’ (under
den fil-mapp där du har din DISGEN-mapp, troligtvis
med namnet ’Dg8Data’) med fil-namnet ’DB04581.txt’
(dvs med mitt DIS-nummer i fil-namnet).
Se fig 4

Nu har vi nått målet ! Det är nämlligen denna fil som
man sedan ska skicka in till sitt DISBYT-ombud, för att
få chansen att få ditt eget material jämfört mot andra
forskares material.

Lycka till !

Jan Lilliesköld
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Fig 1

Fig 2
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Fig 3

Fig 4
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Fig 5
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GEDCOM-utdrag som alternativ till
DISBYT-utdrag från DISGEN

Om man vill skicka in sitt material till DISBYT utan
att ha programmet Disgen, så kan man ta fram ett
GEDCOM-utdrag från sitt eget släktforskarprogram,
och skicka in detta till ett DISBYT-ombud istället.

Hur man gör detta är lite olika i olika program.

Jämför i nedanstående artiklar för Holger och
MinSläkt.

För övriga program hänvisar vi till information i
hjälpen till respektive program, alternativt försöker få
hjälp från någon aktuell DIS-fadder.

Hur man gör GEDCOM-utdrag i
Holger

I Holger(ver 7) finns bara möjligheten att göra ett
utdrag av hela databasen. Så om man då vill avgränsa
sitt material på ett eller annat sätt, så måste man först
välja ut de personer man vill ha med och skapa en
särskild databas med dessa. Sedan är det bara att
använda menyvalet för att skapa sitt GEDCOM-
utdrag.

Se fig h1

Hur man gör GEDCOM-utdrag i
MinSläkt

I programmet MinSläkt finns det mycket mer
valmöjligheter innan man genererar ett GEDCOM-
utdrag.

Klipper här in valda delar från hjälpfilerna till
MinSläkt(ver 3.4).

Huvudmeny: Arkiv + Exportera

Exportera hela eller delar av det aktuella arkivet till en
GEDCOM-fil eller till ett antal HTML-filer.
Exporten sker i följande steg:
Steg 1

Välj format (GEDCOM eller HTML).
Steg 2

Välj vilka personer som ska exporteras.
Steg 3

Ange eventuella restriktioner.
Steg 4

Ange om noteringar ska exporteras.
Steg 5

Ange vilka händelser som ska exporteras.

Följande steg gäller om du valt GEDCOM:
Steg 6

Ange uppgifter om sammanställaren.
Steg 7

Ange kommentarer.
Steg 8

Välj teckenuppsättning och filnamn.

Nedan följer så några närmare uppgifter i de olika
stegen i funktionen för att göra GEDCOM-utdrag.

Steg 2
I detta steg ges du möjlighet att välja vilka personer
som ska exporteras.

Alla personer
Samtliga personer kommer att exporteras.
Markerad person
Den markerade personen kommer att exporteras.
Möjlighet finns även att inkludera:
- Makar och barn
- Föräldrar och makars föräldrar
Anfäder till markerad person
Samtliga anfäder till den markerade personen kommer
att exporteras. Möjlighet finns även att inkludera:
- Anfäders syskon och makar
- Anfäders ättlingar och makar
Ättlingar till markerad person
Samtliga ättlingar till den markerade personen kommer
att exporteras. Möjlighet finns även att inkludera
ättlingarnas makar.
Senaste sökresultat
Enbart de personer som förekommer i senaste
sökresultatet kommer att exporteras.
Max generationer
Här kan du ange det maximala antalet generationer som
ska exporteras.

Steg 3
Här kan man ange följande:
- Ta inte med personer födda efter år
- Ta inte med personer som levde efter år

 Steg 4
- Noteringar
- Konfidentiella noteringar
- Noteringar om platser
- Att göra noteringar

Steg 5
Här kan du markera de händelser som ska exporteras.
- Noteringar
- Konfidentiella noteringar
- Källor
- Citat ur källor
- Visa levande personers ålder
- Visa avlidna personers ålder
- Tillförlitlighet

Se fig ms1 och ms2
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Fig ms1

Fig ms2

Fig h1
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Hur man gör GEDCOM-utdrag i
DISGEN

Naturligtvis kan man även göra GEDCOM-utdrag
ifrån Disgen. Det likar i stora drag hur man gör ett
DISBYT-utdrag (se särskild artikel ovan).

Så tillexempel kan man välja mellan att utgå ifrån att
ta med alla personer i hela databasen, alla personer i
en söklista, eller urval av flockar om man nu använder
sig av möjligheten att indela sin databas i flera sådana.

För att göra GEDCOM-utdrag väljar man Verktyg/
Exportera personer från huvudmenyn, samt sedan
fliken GEDCOM.

I den bild man då får upp så har man sedan möjlighet
att gå in och välja vilka notistyper man vill få med i
utdraget (Anteckningar fungera inte), välja vilket
filnamn som ska gälla, välja om även strukturerade
källor och citat ska exporteras  och slutligen vilken
teckenkod som ska gälla. Därtill får man fylla i
uppgifter om sig själv såsom uppgiftslämnare.

När man  har angett filnamn, så har man sedan
möjlighet att trycka på knappen ’Exportera, varefter
fönstret för val av ’Alla inmatade peroner’, ’Personer i
sökista 1’ (alternativt 2) eller ’Personer i valda flockar’
(varvid urval av flockar må göras).
Här är det alltså bara att trycka på aktuell knapp, varvid
utdraget skapas.

Se fig dg1 nedan.

Fig dg1
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Länk till det kompletta programmet:
http://www.genealogi.se/jamtland/

Info från Jämtland
 JLS i samarbete med DIS-Mitt har
ett antal aktiviteter i Östersund

Info från Medelpad
DIS-Mitt har skrivit avtal med
Midälva GF (MGF) bl a om att DM-
medlemmarna får nyttja Kusten-
lokalen i Stockvik på samma villkor
som MGFs medlemmar. K-lokalen har
öppet
onsdagskvällar kl 18-21
och andra lördagen i månaden kl 11-
15. Forskarvärdar hjälper till med
rådgivning.

Diskussionforum för frågor rörande
släktforskning i Medelpad
Under MGF:s hemsida ”Medelpadsrötter”
finns det ett diskussionforum, som är tänkt för
att underlätta spridning av information om
släktforskning i Medelpad. Det finns flera
underrubriker att använda sig av: CD/DVD-
skivor, Debatt, Forskning, Länktips, Styrelsen,
Allmänt samt Bilder.

MGFs lokal i Kusten FH där
DIS-MITT hyr in sig och har sitt
huvudsäte för styrelsemöten.
Kusten ligger nära E4 i Stockvik.

För info om kommande evenemang
Se DIS-MITT:s egna hemsida (http://www.dis-
mitt.se) samt MGF:s hemsida (http://
www.genealogi.se/medelpad/).

Någon som vill digitalisera släktutredning ?
MGF har fått en (omfattande) släktutredning
från en avliden forskare i Timrå.
MGF har ingen bra rutin för hur de ska ställa
oss till denna. DIS-föreningen
har ju diskuterat sådana fall. Där har man
bestämt sig för att digitalisera
material – eller att lägga in det i DIS-Arkiv.

Om det finns någon som skulle  kunna ta på
sig att digitalisera detta material - Hör gärna
av dig till MGF:s redaktör HansEngqvist
(hengqvist”at”hotmail.com) !
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Genom vårt sammarbete med HSN (Ö-
vik) har även Dis-mitts medlemmar
tillträde till lokalen på
Ångermanlandsgatan 28

Tfn 073-04 92 444 (Reine Björkman)

Info från Ångermanland

Info från X län
Även i Gävle har DIS-Mitt samarbete om lokal. Kontakta Claes Embäck (se adress-info på sista
sidan) för mer information.

Mailavisering om att ny tidning kommer!

Du har väll inte missat att anmäla din e-
postadress på vår hemsida http://www.dis-
mitt.se så att du får ett meddelande varje gång
ny tidning finns att ladda ner från hemsidan.
Om du anmält din adress men inte får något
meddelande, kontrollera att du uppgett rätt
adress. Jan Lilliesköld hälsar att han vid varje
utskick får några meddelanden i retur p g a
adresserna inte längre är giltig. Ange ditt
namn, din e-postadress och ditt
medlemsnummer i DIS för lättare hantering.
Din e-postadress kommer endast att användas
till detta syfte så länge du inte önskat mer
information via e-post.

DIS-MITT vill kunna informera sina
medlemmar bättre framöver. Därför har vi
tänkt använda mailadresserna som lämnats för
avisering av ny tidning som en ny kanal att
lämna föreningsinformation till medlemmarna
- om inte medlemmen särskilt säger ifrån att
denne inte vill ha övrig föreningsinformation
den vägen..

Ord från tillfällige redaktören:

Som synes här nedan, så saknar DIS-MITT en
ordinarie redaktör. Har du någon ide över
lämplig kandidat tycker jag du ska höra av dig
till styrelsen.

DIS-MITT Nytt saknar
fortfarande en ordinarie
redaktör.

Vi efterlyser en person som
är intresserad av att vara
föreningens redaktör, med
huvuduppgift att sköta
tidningen.

Du som är intresserad - Hör
av dig till någon i styrelsen !

Tisdagsöppet för släktforskning, 2008

HSN har öppet tisdagar från och med 2
september till och med 2 december, samt den
30 december. Lokalen håller normalt öppet
mellan klockan 10.00 - 20.00.

För vidare information se http://www.hsn.nu/
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Föreningsadresser
Föreningen DIS-MITT, c/o Jan Lilliesköld, Johannedalsv. 150, 863 36 SUNDSBRUK
Postgiro 620 19 15-3, Org.nr 889201-9814
DIS-MITT’s hemsida, c/o Joacim Söderström, Björneborgsg 66, 854 62  SUNDSVALL,
tel: 060-155030, e-post webmaster”at”dis-mitt.se

Hemsida: www.dis-mitt.se
Föreningen DIS, Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING, Tel 013-14 90 43, Telefax 013-14 90 91,

        Plusgiro: 140 33-5, e-post: dis”at”dis.se Hemsida: www.dis.se

DIS-MITTS:s funktionärer 2008
Anna Söderström Ordförande
Björneborgsg. 66 854 62 SUNDSVALL 060-15 50 30 ordforande”at”dis-mitt.se
Lars Åström vice Ordförande
Luleåvägen 223 85731 SUNDSVALL 060-501141 v.ordforande”at”dis-mitt.se

Reine Björkman Sekreterare
Ångermanl.g10 G 891 35 ÖRNSKÖLDSVIK 0660-189 41sekreterare”at”dis-mitt.se

Jan Lilliesköld Kassör, medlemsregistrator
Johannedalsv. 150 863 36 SUNDSBRUK 060-536359 kassor”at”dis-mitt.se

Georg Lundqvist Ledamot
Fagerlandsv.. 11 89331 BJÄSTA 0660-220882 ledamot2”at”dis-mitt.se

Arne Ahlström Ledamot
Storgatan 63A 3 tr 83133 ÖSTERSUND 063-109719 ledamot3”at”dis-mitt.se

Kurt Wikholm Ledamot 026-102344
GÄVLE ledamot1”at”dis-mitt.se

Jeanette Lindblom Suppleant
Specksta 105 86491 MATFORS 060-21097 suppleant2”at”dis-mitt.se

Kerstin Farm Suppleant
Krönvägen 33B 85644 SUNDSVALL 060-679111 suppleant3”at”dis-mitt.se

<vakant> Suppleant
suppleant1”at”dis-mitt.se

Joacim Söderström Webmaster
Björneborgsg. 66 854 62 SUNDSVALL 060-15 50 30 webmaster”at”dis-mitt.se

Bernth Lindfors DISBYT-ombud
Forellvägen 12 862 40 NJURUNDA 060-315 24 disbyt”at”dis-mitt.se

Faddrar inom vårt område
PC/Disgen-faddrar

Claes Embäck, tel 026-192500, e-post: claes.emback”at”tele2.se
Bodil Orreno, tel 063-44666, e-post: bodil.orremo”at”bredband.net
Tony Rödin, tel 070-3506304, e-post: tony.rodin”at”home.se
Staffan Bodén tel 0650-561417 e-post: staffan.boden”at”wtnord.net
Arne Bixo, tel 0691-305 02, e-post: arne.bixo.dis”at”telia.com
Joacim Söderström, tel 060-155030, e-post: joacim.h.soderstrom”at”telia.com
Örjan Öberg, tel 0611-22188, e-post: orjan”at”bakskuru.se
Per-Anders Hörling, tel 0620-14613, e-post: per-anders.h”at”telia.com
Peter Johansson, tel 0660-375567, e-post: peter.johansson-oer”at”telia.com
Lennart Näslund, tel 0660-372109, e-post: lintagan”at”home.se
Mac/Reunion-faddrar
Gunilla Hermander, tel 0650-94188, e-post: macnilla”at”telia.com
Micael Korndahl, tel 0647-664777, e-post: micael.korndahl”at”gensoft.se
Kerstin Farm, tel 060-679111, e-post: kerstin.farm”at”telia.com
PC/Holger-faddrar

-
Min Släkt faddrar
Bo Svartholm, tel 063-44286 e-post: bo.svartholm”at”snf.se
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Ansvarig utgivare Kurt Wikholm Tel: 0732-45 34 23 

DIS-Mitt efterlyser en  
 
 
Utbildningsansvarig XYZ-län 
 
Vi söker dig som vill samordna våra utbildningar. 
 
I uppdraget ingår: 
 
Att arbeta med utbildningsfrågor i vår region. 
 
Att ansvara för utbildar-, fadder- och funktionärsträffar. Vanligtvis en per år. 
 
Att med utbildningsansvariga i Östersund, Gävle, Örnsköldsvik och Sundsvall 
verka för att utbildningar till våra medlemmar planeras. 
 
Att i vissa fall skapa affischer och publicera kurser på DIS-Mitts hemsida. 
 
Att som adjungerande i styrelsen medverka på punkten utbildning vid styrelse-
möten (ca fem per år) 
 
Att vara samordnare i den grupp som arbetar med projektet ”utbildning 2012” 
och vara drivkraften i projektet. 
 
Till din hjälp har du styrelsen, funktionärer, utbildare och faddrar. 
 
Arbetet sker via e-post, telefonmöten och på platsbestämda möten. 
 
Resor ersätts. 
 
Är du intresserad vänligen kontakta Anna Söderström 060-155030  
E-post:ordforande@dis-mitt.se 
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DIS-MITT.s funktionärer 2009  
 
Anna Söderström Ordförande Tel. 060-15 50 30   ordforande”at”dis-mitt.se 
Björneborgsv. 66 854 62 Sundsvall 
Lars Åström Vice ordförande Tel: 060-50 11 41 v.ordforande”at”dis-mitt.se 
Luleåvägen 223 857 31 Sundsvall 
Reine Björkman Sekreterare Tel: 0660-189 41 sekretera”at”dis-mitt.se 
Ångermanl.g 10 G 
Jan Lilliesköld Kassör, medlemsregistrator Tel: 060-53 63 59 kassor”at”dis-mitt.se  
Johannedalsv. 150 
Kurt Wikholm Redaktör Tel: 026-10 23 44 ledamot1”at”dis-mitt.se 
Skolgatan 32 E 
Georg Lundqvist Ledamot Tel: 0660-22 08 82 ledamot2”at”dis-mitt.se  
Fagerlandsv. 11 
Jeanette Lindblom Suppleant   Tel: 060-210 97  suppleant2”at”dis-mitt.se 
Specksta 105 
Kerstin Farm Suppleant Tel: 060-67 91 11 suppleant3”at”dis-mitt.se 
Krönvägen 33 B 
 
Joacim Söderström Webmaster Tel: 060-15 50 30 webmaster”at”dis-mitt.se 
Björnborgsv. 66 
Bernt Lindfors DISBYT-ombud Tel: 060-315 24  disbyt”at”dis-mitt.se 
Forellvägen 12 

Faddrar inom XYZ-län 
 
Pc/Disgen-faddrar 
 
 
Claes Embäck            Tel: 026-19 25 00       E-post: claes.emback”at”tele2.se 
Kurt Wikholm            Tel: 026-10 23 44      E-post: kwikholm”at”gmail.com 
Tony Rödin   Tel: 070-350 63 04                                   E-post: tony.rodin”at”home.se 
Bodil Orremo             Tel: 063-446 66                                   E-post: bodil.orremo”atbredband.net 
Staffan Bodén  Tel: 0650-56 14 17                                   E-post: staffan.boden”at”wtnord.net 
Arne Bixo   Tel: 0691-305 02                                   E-post: arne.bixo”at”telia.com 
Joacim Söderström  Tel: 060-15 50 30                                   E-post:acim.h.soderstrom”at”telia.com 
Örjan Öberg   Tel: 0611-221 88                                   E-post: orjan”at”bakskuru.se 
Per-Anders Hörling  Tel: 0620-146 13                                   E-post: per-anders.h”at”telia.com 
Peter Johansson         Tel: 0660-37 21 09   E-post: peter.johansson-oer”at”telia.com 
Lennart Näslund        Tel: 0660-37 21 09  E-post: lintagen”at”home.se 
 

Dis-Mitt Nytt planeras att utkomma med 3 nummer under 2009 och distribueras via vår 
hemsida till alla våra medlemmar samt Dis med regionsföreningar samt släktforskarföre-
ningar, arkiv och kommunbibliotek i XYZ-län. 
OBS! 
För att e-post adressen ska fungera måste man byta ut”at” till @. 
Bidrag till tidningen mottages tacksamt. Redaktören förbehåller rätten att redigera det insän-
da materialet. 
 
Manusstopp för nästa nummer är 31 augusti 2009 
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Vi har fått en ny redaktör för 
DIS-Mitt Nytt och just nu 
läser du det första numret. 
Jag hoppas att ni ska vända er 
till Kurt Wikholm med öns-
kemål och material för kom-

mande tidningar. Vad vill ni läsa om? 
Tänk vad tekniken går framåt trots allt. Med 
trådlösa bredband och mobila bredband kan 
vi idag sitta i princip var som helst och hålla 
kontakt med omvärlden och även släktforska. 
Den breda massan sitter idag och släktforskar 
hemifrån och på vilken tid som passar dem 
bäst. Tyvärr så gör detta att många arkiv man 
inte kommer åt via Internet eller cd-skivor 
missas. 
Det kommer ständigt nya aktörer på markna-
den som vill sälja på oss olika abonnemang 
och cd-skivor med information. Vad ska man 
välja och hur mycket pengar är vi villiga att 
lägga på vår hobby? Frågan är tämligen aktu-
ell nu när ekonomin ser ut som den gör. Som 
tur är så erbjuder många bibliotek och släkt-
forskarlokaler möjligheter att söka i dessa 
databaser kostnadsfritt. 
Nu har DISGEN 8.2 kommit och är på väg ut 
till dem som förbeställt och den kommer att 
finnas att beställa på DIS.se. Under hösten 
kommer vi att vid olika evenemang uppmärk-
samma detta med information kring program-
met och vad som är nytt sedan förra versio-
nen. 

2009 har DIS-Mitt valt att kalla utbildnings-
året, det innebär att vi koncentrerat oss på 
utbildning under detta året för våra medlem-
mar. 
För dig som precis är i startgroparna för att 
börja släktforska rekommenderar jag dig att 
kontakta någon lokalsläktforskarförening el-
ler ett studieförbund för att lära dig grunderna 
i släktforskning. För dig som kommit igång 
och idag har en mängd forskning på papper 
men ännu inte kommit igång att registrera 
detta i ett släktforskningsprogram, rekom-
menderar jag dig att komma till någon av 
våra träffar som vi samordnar med våra sam-
arbetspartners i Gävle, Örnsköldsvik, Öster-
sund eller Sundsvall. Vi kommer gärna och 
berättar mer till en släktforskarförening nära 
dig. 
Ligger ditt DISGEN program i en byrålåda 
och väntar? Under hösten kommer flera kur-
ser att hållas i programmet. Håll utskick på 
hemsidan för mer information. När vi har 
faddrar på plats på våra lokaler går det även 
att få hjälp där att komma igång utan att gå en 
kurs för detta. Kontakta en fadder för mer 
information kring detta. 
Nu tar styrelsen lite sommarlov och återkom-
mer till hösten med fler aktiviteter. Vi hoppas 
att vi syns i höst och att ni har en underbar 
sommar. 
 
Styrelsen genom Anna Söderström 

Ordförande har ordet: 

Öppettider för Landsarkiven under sommaren 
Uppsala   

 
Besöks adress: Dag Hammarskjölds väg 19  Tel: 010-476 84 00 växel/ forskarexpedition  
Forskarexpedition och forskarsal öppen under juli—augusti måndag till fredag mellan  kl. 09.00 till 16.00  

Härnösand 
Besöksadress: Jonas Bures plats, Rosenbäcksallén Tel: 010-476 80 00 växel/ forskarexpedition 

Öppettider i forskarsal:  måndag-torsdag  mellan kl. 09.00-16,00, fredag kl. 09,00-12,00 

Sekretesforskarsal.: måndag-torsdag kl. 10,00-11,30 och 13,00-14,00, fredag mellan kl. 10,00-11,30 

Medelpadsarkivet 

Sundsvall 
Öppet mellan maj-augusti  måndag till torsdag  kl. 10.00-19.00, fredag  kl.10.00-18.00   

lördag -söndag  kl.11.00-16.00.Tel: 060-19 85 75 
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Redaktören har ordet 
 
Äntligen som Gert Fylking bru-
kar säger när den förre ständige 
sekreteraren berättade vem som 
skulle få nobelpriset i litteratur. 
Samma känsla har jag när jag 
sätter de sista tangenttryckning-
arna på texten av Dis-Mitts nr 1 

2009. När jag fick förfrågan att bli den nye redak-
tören för tidningen av styrelsen. kändes det  hed-
rande att få det förtroende att göra tidningen, Ef-
ter detta har det varit många sömnlösa nätter och 
grubblerier över tidningens utförande. Hur många 
sidor ska man ha 8,12.16 ? hittar jag intressant 
material för läsarna? Vad är de intresserad av att 
läsa? Det gick bara runt i huvudet för det får ej bli 
fel från början. Nog med de första tankade om 
tidningen men nu när den klar. 
Jag kommer att försöka få med nyheter , intres-
santa seminarium inom norden som handlar om 
släktforskningen. Försöker även att få med nyhe-
ter från våra arkiv i regionen .Sajter på nätet med 
nyheter. Även den tekniska delen får ej glömmas. 
Släktforskningen har kommit på allas läppar. 
Man har blivit intresserad av veta om sin släkt. 
Massmedia och då i första hand TV som har upp-
märksammat och fört fram släktforskningen till 
sina tittare. Det började med en berättelse om fa-
miljen Wallenberg hur de började arbeta upp sin 
verksamhet i mitten av 1860 talet. och i slutet av 
2008  berätta Clary Jansson om sin släkt i fem 
delar av programserien ” Morfars farfars far- och 
jag ”  Man fick följa från Värmland via Gävle till 
Stockholm. Nästa serie var ”Vem tror du att du är 
” fem kända personer fick berätta sin släktsaga 
med ciceron Ted Rosvall  Vi har även fått bekan-
ta oss med mediafamiljen Bonnier hur de byggde 
upp sitt imperium . Så nu har släktforskningen 
fått stor utrymme bland medierna. Det har det 
även blivit lättare att forska via webben. Svar, 
Genline och Arkiv digital som är de största sajter-
na idag. Det kan gynnas att ungdomen börjar in-
tressera för att finna  sina fäders rötter. För datorn 
idag är ungdomens arbetsredskap.  I framtiden 
kommer det säkert att finna flera sajter inom 
släktforskning på nätet. De stora statliga arkiven 
lägger ut mer och mer av sitt material på nätet för 
att nå ut till intressenterna inom forskningen .Nu 
har Dis kommit med en ny uppgradering av DIS-

GEN 8.2. Har fått den färska handledningen i 
programmet så nu behöver man ej ha fritidspro-
blem framöver. Tur att sommarn har kommit så 
man kan läsa den i vilstolen ute i solen. Nu ska 
jag njuta av sommaren och återkommer med näs-
ta nummer av tidningen efter Släktforskardagarna 
som arrangeras i Falköping den 21-23 augusti 
med reportage över vad som hänt där. Ha en rik-
tigt skön sommar!  

Kurt Wikholm   

 

Välkommen Sölvesborg! 

 Sveriges Släktforskarförbund har fått ännu 
en ny medlem - Sölvesborgs Släktforskar-
förening - som hälsas välkommen till för-
bundet.  

Unga intresserade av släktens historia 

Ancestry har undersökt släktforskningsintresset 
och kunskapen om släkten i några europeiska län-
der - Tyskland, Frankrike, Italien och Sverige. 
På frågan ”Vet du vad din farmor och mormor 
hette i flicknamn?” svarade 41% av svenskarna 
”ja” mot 61% av italienarna. När det istället 
handlar om kunskapen om vad far- och morfäder 
arbetade med placerar sig svenskarna på tredje 
plats. 47% av svenskarna vet vad deras farfar och 
morfar arbetade med, vilket är lägre än fransmän-
nens 57% och italienarnas 66%. Svenskarna slog 
dock tyskarnas 42%.   
Internets intåg i hemmen har medfört nya förut-
sättningar för att släktforska. Med hjälp av dagens 
teknik går det att bygga sitt släktträd samt få till-
gång till historiska register direkt via nätet. Un-
dersökningen visar dock att bara 33% av svens-
karna, trots sitt höga Internetanvändande, anam-
mat online-släktforskningen, mot hela 58% av de 
släktforskande italienarna. Däremot är släktforsk-
ningssvenskarna vana besökare av arkiv: 47% 
besöker arkiv i släktforskningssyfte mot bara 
20% av italienarna och 29% av tyskarna. 
Kanske kommer det att förändras. På frågan ”Har 
du släktforskat i din eller en annan persons 
släkt?” med svarsalternativet ”Nej, men det är 
något jag skulle vilja göra”, placerade sig ålders-
gruppen 16-24 år. Hela 47% av respondenterna i 
denna åldersgrupp svarade ”ja”, vilket var något 
högre än i såväl Frankrike som Tyskland.  Källa: 
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Rapport om Släktforskningens dag 2009 
 
- I år var MGF och DM-Medelpad på INGallerian 
i Sundsvall, mellan kl 10 o 15. 
Vi fick gratis tillgång till ett kommunikationsut-
rymme där det rörde sig mycket folk. 
Hans hade ordnat bord och sex stolar för tre sta-
tioner. De stod vinkelrätt ut från väggen vilket 
fungerade mycket bra. Lars Å lånade ett extra 
bord där vi kunde ha foldrar etc. 
- Tyvärr hade Gallerian drabbats av ett datorhave-
ri dagen innan så vi kunde inte använda deras 
bredband. Jag hade som reserv med mig ett mo-
bilt bredband  (Icenet) och det fungerade bra. Frå-
gan är hur mycket bättre det hade varit om 
alla tre stationerna hade haft i-nät anslutning. Vi 
hade kunnat lämna bättre uppgifter och visa hur 
sådan forskning fungerar. Samtidigt hade besö-
karna dock blivit sittande längre så att vi hunnit 
med färre besökare. 
- Syftet med Släktforskningens dag är i första 
hand att nå personer som inte redan är frälsta för 
släktforskning, gärna lite yngre. Och den målsätt-
ningen fungerade utmärkt. Det var ovanligt 
många yngre som passerade och som vi fick visa 
hur släktforskning går till. Alla var mycket intres-
serade. Vi hade 1-2 ”inkastare” och det fungerade 
mycket bra. (Lars Å har i sin profession mycket 
kontakt med yngre människor och det hade han 
nytta av i inkastningen.) 
- Jag tycker att vi hade ”rätt” bemanning: Tre be-
mannade stationer - Lennart, Jan och jag. 1-2 in-
kastare - Lars Å och B-I (som kom under den 
mest frekventa tiden). Och en fotograf – Lars H. 
Johnny kom i början för att hjälpa oss dra igång 
det tekniska. Vi fick t o m avlösning så att vi kun-
de gå och fika! 
- Vi bjöd in besökarna till en uppföljningsträff på 
onsdagskväll 25/3 i K-lokalen. 
Meningen är att ett par personer ska ge en liten 
introduktion till släktforskning och om MGF o 
DM. Lennart har lovat att komma. Också utbild-
ningstillfällen bör nämnas. Men vilken mer kom-
mer? Jag skulle helst inte vilja åka från 
Härnösand eftersom jag är borta de flesta kvällar-
na i veckan. Kan Hans? Vi vet inte hur många 
som kommer så det borde vara någon fler (som 
åtminstone kan hjälpa till i köket). Anna: Vem är 
kustenvärd då? 
 
 
 
 

Vi pratade om nästa år. Och jag uppfattade att vi 
var så positiva så att vi skulle vilja vara på Galle-
rian också då. 
Hans kan kanske åberopa strulet med 
bredbandsanslutningen (så att vi slipper betala 
2000 kronor). 
Tack för hjälpen alla som deltagit i släktforsk-
ningens dag! /K-I 
PS  Ingrid och Camilla firade släktforskningens 
dag på biblioteket i Timrå. 
Hoppas att också dom hade många besökare. DS 
 
 
 
Det börjar bli bråttom! 
 
Det säger Anna-Lena Hultman som leder projek-
tet med Sveriges Dödbok 5. Det viktigaste nu är 
att få in så många namn som möjligt för åren 
1901-1938, innan årets slut då deadline för arbe-
tet går ut. Att stoppdatum är satt till den 31 de-
cember 2009 är att man ska hinna redigera mate-
rialet så att skivan kan ges ut till sommaren 2010. 
Anna-Lena hoppas att arbetet nu ska ta en ny 
vändning och fler anmäler sitt intresse att arbeta 
med projektet så att det hinner bli klart till utsatt 
tid. 
När det gäller DIS-Mitts område så arbetar släkt-
forskarföreningars medlemmar med sina områ-
den. Läget i XYZ är till datum 2009-05-25 enligt 
Rötters hemsida 
 
 
www.genealogi.se/dodb/index.htm följande : 

 
 

X län 
Av 82 församlingar är 8 församlingar klara, 21 
adopterade och 42 lediga. 
 

 
Y län 

Av 104 församlingar är 15 församlingar klara,: 54 
adopterade och 25 lediga. 
 

 
Z län 

Av 83 församlingar är 15 församlingar klara,  25 
adopterade och 32 lediga 
 
( Källa Rötter ) 
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Nu är den här! 

Nu är 
den här! 

DISGEN 8.2 
Släkrforskarprogrammet som håller reda på din släkt 

 
Ny uppdaterad version. 
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Nyheter 

70.000 bilder från Gävleborg på Internet 

Närmare 70 000 av Länsmuseet Gävleborgs fotografier finns nu tillgängliga på Internet. För 
fem år sedan startade Länsmuseet Gävleborg ett projekt att registrera och digitalisera den 
stora negativsamlingen från hovfotograf  Carl Larssons ateljé. Samlingen innehåller närmare 
en miljon fotografier från 1900-talets Gävle -stadsvyer, porträtt och pressfotografier. Nu 
finns möjlighet att söka i delar av denna samling via länsmuseets hemsida 
www.lansmuseetgavleborg.se  
  
Även andra bildsamlingar som Flygfotosamlingen med 3 000 fotografier från hela länet 
finns tillgänglig. Och vykortsintresserade kan försjunka i bekanta motiv från förra seklet. 

Nytt hos SVAR - Flottans rullor 

 SVAR har nu digitaliserat färdigt flottans rullor. Samlingen Flottans rullor har huvudsakli-
gen sitt ursprung i Amiralitetskollegiet och dess efterföljare Förvaltningen av sjöärendena. 
Innehållsmässigt och till funktionen fyller de samma syfte som samlingen Generalmönster-
rullor gör för armén. 

Samlingen Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor har huvudsakligen sitt ursprung i Amirali-
tetskollegiet och dess efterföljare, samt eskadrarna i Stockholm och Göteborg. Rullorna är en 
form av besättningslista som visar vilka som mönstrat på någon av de ca 1400 fartygsexpedi-
tioner som finns med i samlingen. Bäst täckt är tiden 1788-1814. 

Nyfikna kan titta i en volym från 1790 som SVAR inledningsvis lagt ut fritt utan abonne-
mang. Till volymen för år 1790 (23 mars) 

Info från X-län 
 

Den 23 april var det en träff på Gästriklands Genealogiska föreningens lokaler. Det kom  
ca 16  Dis-mitt medlemmar som fick den första inblicken i Disgen 8.2 av Claes Embäck. 
Kurt Wikholm från Dis-mitt styrelse berättade om de olika satsningar som styrelsen har tagit 
beslut om och som  kommer att ske under de närmaste åren i regionen.  
Torsdagen den 11 juni stänger Gestriklands Genealogiska föreningen sina lokaler för som-
maren. De öppnar åter den 17 augusti. 

 
Info från Y-län 

 

I Örnsköldsvik har lokalen HSN öppet från 7 juli och 4 augusti mellan kl. 10.00 - 20.00.  
 

Info från Y-län ( Sundsvall ) 
I sundsvall har lokalen MGF öppet den 3 juni,10 juni,13 juni därefter öppnas lokalen åter i 
början av september. 

Info från Z-län 
JLS lokal i Östersund har sommarstäng under juni—augusti. Om någon vill forska kontakta 
syrelsen. 
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Släktforskardagarna 2009 kommer att arrangeras i Falköping 21-23 augusti. Temat 
är "Från megalit till megabit" 

För mer information gör ett besök http://fsffalbygden.se 

Anmäl dig till konferenserna på Släktforskardagarna 

■ Redan nu går det bra att anmäla sig till de olika konferenserna under Släktforskardagarna 
i Falköping. Anmälan gör du enklast via Rötterbokhandeln.  

Ordförandekonferensen (Artikelnummer 50005) 
Till Ordförandekonferensen är medlemsföreningarnas ordförande inbjuden. Förening kan, 
om ordförande har förhinder, anmäla annan styrelseledamot till konferensen. Tid: 21/8 kl. 
10.00 – 16:30. Plats: Margaretasalen i Stadsteatern. 

Redaktörskonferensen (Artikelnummer 50006) 
Till Redaktörskonferensen är både föreningarnas tidnings- och webbredaktörer inbjudna. 
Tid: 21/8 kl. 10.00 – 16.30. Plats: Konferensrum Mösseberg (Ålleberg), Hotell Falköping. 

Studieledarkonferens (Artikelnummer 50007) 
Tid: 21/8 kl. 10.00 – 17.00 Plats: Kinnarpssalen på Hotel Falköping. 
 
■ Alla konferenser kostar 200 kr. (Av tekniska skäl står det 175 i kr i bokhandeln). I priset 
ingår för- och eftermiddagskaffe och lunch. Föreningen kan välja i kassan att betala med 
kort eller att få faktura. Under orderuppgifter måste tydliga deltagaruppgifter anges för re-
spektive konferens som föreningen vill delta i alt. en order per konferens.  
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I upplevelsernas tidevarv. 
Förra årets julklapp var en 
upplevelse, och trenden att ge 
bort en upplevelse har varit på 
uppåtgående i flera år och ver-

kar inte mattas av. Detta har fått mig att tänka 
på ett bröllop jag var på för närmare 20 år 
sedan. Alla inbjudna fick i uppgift att ge bort 
ett presentkort på en enkel och tämligen gra-
tis upplevelse, det fanns god fantasi bland de 
inbjudna och det var presentkort på inbjudan 
att baka i bagarstuga, sätta om brudparets 
blommor, middagar etc. Idén tycker jag var 
trevlig och personlig. Varför ger vi inte bort 
ett presentkort att tillsammans med en släk-
ting eller vän släktforska? Vill man däremot 
lägga ut lite mer kan man ge bort en förbetald 
kurs och kanske följa med själv. 
Över lag så väcks frågan hos mig själv ibland 
”vad får min hobby kosta?”, svaret blir lätt att 
det är okej med en hel del. Men jag kan se en 
trend där många företag hittat en chans att 
tjäna pengar på vår törst att veta mer om vår 
egen historia. Det säljs abonnemang, CD-
skivor, böcker mm som aldrig förut. Släkt-
forskning har blivit en gigantisk folkrörelse 
och då vill så klart de med lite affärssinne 
göra sig en hacka. Jag rekommenderar alla 
som vill börja släktforska att kolla upp möj-
ligheterna, vad känner man att man måste ha 
och vad kan man lösa på andra sätt eller fak-
tiskt klara sig utan. Många forskarhörnor, -
stugor, -lokaler har tillgång till flera av de 
tidigare nämnda medierna. Att släktforska har 
blivit en enmansangelägenhet sedan varje 
enskild person i princip kommer åt de stora 
breda arkiven direkt via sin dator, men tyvärr 
så missas då så mycket mera som finns att 
utforska och spännande möten med andra li-
kasinnade. 
Jag ser fram emot en höst och vinter med 
många spännande möten. Titta på vår hemsi-
da efter evenemang och öppna lokaler som 
kan passa dig. 
 
Anna Söderström 
 

 

Ny smedskiva med 180.000 personer 
 
Smedskivan 6 är en DVD-skiva med innehål-
let i databasen SMED. Den sjätte upplagan 
innehåller över 180.000 personer. Skivan in-
går i medlemskapet 2009 och säljs detta år 
inte på annat sätt. Efter årsskiftet kommer 
den att kosta 275 kr. Mer information finns 
på Smedsrötter. (26 sept) 

 

Indexering av SCB-utdragen  
1860-1938 
 Indexering av SCB-utdragen för födda, vig-
da och döda 1898-1938 är nu slutförd för hela 
Sverige, meddelar SVAR. Detta har genom-
förts med hjälp av frivilliga personer,  delta-
gare från olika projekt, t ex projektet "Namn 
åt de döda", personal inom SVAR och regi-
streringsenheterna i Kallinge och Gislaved m 
fl. Indexering av SCB-utdragen för perioden 
1860-1897 pågår sedan en tid tillbaka. Några 
län är helt färdigindexerade för denna period, 
på andra län kvarstår mycket. (9 sept) 
 

Vem Tror du att du är  
 

Sveriges Televisions Tv-serien som blev en 
stor publiksuccé. Nu spelas det nya avsnitt in 
som kommer att troligen skickas under hös-
ten. Under de veckor som serien visades un-
der våren så var tittarsiffrorna per avsnitt  
över 685000. En mycket hög siffra för att 
vara ett släktforskar program. Det visar att 
intresse finns för sina fäder och rötter.  I Eng-
land har serien pågått i sju år  och genomsnitt  
är det  över fem miljoner tittare som ser varje 
program. Tv-serien har vunnit flera utmärkel-
ser och de första säsongerna finns att köpa på 
dvd i Storbritannien.  Sedan oktober 2007 ger 
BBC:s förlag ut en månadstidning som byg-
ger på tv-serien. Programserien har bidragit 
till ett kraftigt ökat intresse för släktforskning 
i Storbritannien. Arkiven belägrade när de 
första omgången sändes blev den brittiska 
motsvarigheten till Riksarkivet och släktfors-
karorganisationen Family Research Center 
närmast belägrad av britter med ett nyvaket 
intresse för att söka sina rötter. Vi får se om 
det uppdagas ett lika stort intresse i Sverige. 
 

Ordförande har ordet: 
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Redaktören har ordet 
Sommaren är slut och hösten 
närmar sitt med stormsteg. 
Nu väntar man bara på att 
snön ska komma så att man 
får gå i ide och fortsätta att 
släktforska som ej man  har 
så mycket  tid på sommaren.  

Men i somras gjorde jag ett lite undantag. Jag 
gjorde en släktinggatan, kungen brukar ju 
göra sin Eriksgata och jag ville ej vara sämre. 
Jag gick i mina släktingars fotspår och var på 
de olika platserna som de bott i Finland  Jag 
var även och tittade till familjegraven som 
jag ej har sett på många år. Det blev mycket 
prat om mina släktingar var de bodde och vad 
de livnärde sig med. De fick lämna sin gård 
och ta med de bohag som de fick plats på 
hästkärran och lämna resten Orsaken var att 
Ryssland gjorde anspråk på området som de 
bodde på i Porkala. Området som de sedan 
gav tillbaka till Finland 1956.Nu är gården 
tillbaka i släkten igen. För en av mina släk-
tingar tog över hemman efter att Ryssland 
hade lämnat området.. Man förstår bättre vad 

det handlar om när människor idag får lämna 
sina hem och flytta när det är krig..  I före-
ningen håller vi på med dödboken och man 
stöter på familjer som har mist sina små barn 
som kan vara ett par dagar gamla. Man kän-
ner en sorg när man läser raderna i husför-
hörslängden. Och man tänker hur de klarar att 
gå vidare i livet. Man förstår ej sorgen som 
familjen måste bära inom sig innan man ham-
nar i samma situation.. Våran familj fick ett 
barnbarn och glädjen var stor. Det var vårt 
första barnbarn. Det är lite speciellt med det 
först. men tyvärr fick vi behålla honom en-
dast i 12 dagar innan han lämnade jordelivet. 
Sorgen har varit stor inom familjen över hän-
delsen och man har bara en fråga varför. 
Varför hände det , varför fick han ej leva vi-
dare. Man förstår bättre när en person är mel-
lan 80 och 90 år och går bort. Men när ett li-
tet spädbarn på 12 dagar går bort. Det förstår 
man ej. Men livet måste ju gå vidare man får 
tänka på de fina 12 dagar som han levde och 
vi fick se honom. 
Kurt Wikholm 
 

Arkiv Digital huvudsponsor för Släktforskardagarna i Örebro 2010 

Styrelsen i Örebro Släktforskare har enhälligt beslutat utse Arkiv Digital till huvudsponsor 
för Släktforskardagarna i Örebro den 27-29 augusti 2010. 
”Beslutet är mycket glädjande och det visar att vi befäster vår ledande position som framti-
dens leverantör av kyrkböcker i färg”, säger Gabriel Wallgren, verkställande direktör för Ar-
kiv Digital. 
 
Örebro Släktforskare och Arkiv Digital är fast övertygade om att vi tillsammans kommer att 
erbjuda ett mycket lyckat arrangemang som det har alla förutsättningar att bli. Sommaren 
1810 kom adel, präster, borgare och bönder från hela Sverige till Örebro för att välja tronföl-
jare - det visade sig bli marskalken Bernadotte. 2010 firar Örebro 200-årsminnet av denna 
viktiga händelse med en rad arrangemang och inom den ramen inbjuder vi till Släktforskar-
dagar med 1810 som tema. 
 
Örebro ligger mitt bland alla som bor i Sverige och det är lätt att resa till Örebro. Conventum 
erbjuder utmärkta lokaler i centrum och en rad hotell lockar med specialpriser om man inte 
föredrar vandrarhem eller Gustavsviks camping. 
 
Örebro släktforskare kommer också att samverka med Örebro Läns Hembygdsförbund. 
”Vi i Örebro Släktforskare är mycket glada för samarbetet med Arkiv Digital och för att vi 
tillsammans kan öka intresset för släktforskning i Sverige. Vi ser fram emot att få möta alla 
intresserade” säger Åsa Persson, ordförande för Örebro Släktforskare och arrangör för släkt-
forskardagarna nästa år. 
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Skogsfinnarna Kartläggs 
 
För dem som är intresserade av smedjebruken 
och skogsfinnarna i Sverige finns FINNSAM. 
Lars-Olof Herou berättar om verksamheten. 
 
Under slutet av 1980-talet började det hända 
något bland hembygds– och släktforskare 
med intresse för den så kallade svedjefinska 
kulturen. Det var främst i Hälsingland, Me-
delpad och bergslagen som det började  
1986 startade Finnskogsmuseet i Alfta södra 
Hälsingland, som genom åren byggt upp det 
största referensbiblioteket i ämnet, omfattan-
de hela Skandinaviens finnbygder. 
 
Egen Tidskrift 
 
En ny tidskrift ” Finnmarken förr och nu ” 
som behandlade bergslagens finnmarker bör-
jade ges ut 1988 och samtidigt påbörjades ett 
finnskogsprojekt i Hällefors, med högsko-
lekurs  ”Finnskogarnas kolonisation och kul-
tur ” med lärare från Högskolan i Örebro. 
Hösten 1988 anordnades också ett tredagars- 
symposium om finnkultur med ett 80-tal del-
tagare från Sverige, Norge och Finland. Yt-
terligare ett projekt planerades till Hällefors 
nämligen ett Finnskogarnas forskningscent-
rum ” Tyvärr fullföljdes inte det senare, bero-
ende på att det inte gick att få någon enighet i 
Nordiska rådet, och därmed inte heller några 
pengar. Däremot var det nog första gången 
som universitetsfolk och fritidsforskare kun-
de skapa kontakt, i varje fall utanför Värm-
land. 
 
Böckerna ” Svedjerök ” från Ångermanland, 
” Svedjefinnar ” från Gästrikland och ” Finn-
bebyggelsen i Ånge kommun ” från Medel-
pad, som alla kom ut under perioden 1985-
1990, vidgade ytterligare perspektivet. 
Några år framåt fördes en livlig diskussion 
mellan representanter från olika regioner om 
ett forum där alla intresserade kunde mötas. 
Det utmynnade i att nätverket FINNSAM  
( Finnbygder i Samverkan ) bildades 1992. 

Syfte och planerad verksamhet var en av upp-
gifterna att bredda kunskapen och visa på den       
Geografiska spridningen hos de finska ny-
byggarna. Utan att egentligen besluta om det, 
blev det självklart att ändra beteckningen 
svedjefinnar till skogsfinnar, eftersom de fin-
nar som det handlade om, var svedjebrukare 
under en relativt kort tid. Skogsfinnar passa-
de bättre, då det på norska heter 
”skogfinner”.Det är också en översättning, av 
det finska  benämningen på  ” metsäsuomala-
inen ” . 
 
Samarbete och öppenhet 
 
Tidigare hade de flesta skrifterna inom ämnet 
behandlat finnarna i Värmland, men genom 
många av de mest aktiva inom det nya nät-
verket inte kom från Värmland, så blev en 
viktig inriktning att visa på den skogsfinska 
historien även i t.ex. Bergslagen, Hälsing-
land, Medelpad, Tiveden och hedmark i Nor-
ge. Framför allt blev samarbete och öppenhet 
nyckelord. I och med att ” Torsby finnkultur-
centrum ” blev invigt 1993 så fanns också en 
institution med anställd personal som enbart 
sysslade med den skogsfinska kulturen. Det 
blev ett gott stöd för FINNSAM:s fortsatta 
arbete. 
 
Finnskogsmuseum  
 
Sedan tidigare fanns, som nämnts Finnskogs-
museet i Hälsingland och sedan flera decen-
nier Finnetunet och Gruetunet Museum i 
Hedmark  på norska sida, som senare tillsam-
mans blev Norsk Skogsfinsk museum. 
För att kunna informera om vad som varit– 
och vad som är på gång, så ges FINNSAM-
information ut till alla medlemmar fyra gång-
er per år.  
 
Mer information och foton på hemsidan: 
www.finnsam.org 
 
(Källa Släkt historiskt forum/ Lars-Olof He-
rou       
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Folkbokföringsutredningen föreslår  
att folkbokföring i församling ska 
upphöra  
 
■ Folkbokföring ska inte längre ske i församling 
inom Svenska kyrkan utan i kommun. En ny in-
delning, distrikt, ska införas. Distrikten ska utgå 
från församlingsindelningen 1999/2000. Distrik-
tens namn och exakta geografiska utbredning ska 
utredas särskilt. Detta föreslår Folkbokföringsut-
redningen som i dag har lämnat sitt slutbetänkan-
de Folkbokföringen (SOU 2009:75) till statssek-
reteraren Ingemar Hansson. Utredare är enhets-
chefen Birgitta Pettersson.  
■ Staten har inte längre något inflytande över 
församlingsindelningen och det kan av principiel-
la skäl inte anses lämpligt att folkbokföringen 
även i framtiden ska bygga på ett trossamfunds 
interna indelning. Indelningen har också blivit 
mycket instabil. Sedan år 2000 har antalet för-
samlingar minskat från cirka 2.500 till cirka 
1.800. Det finns ett behov av att det i folkbokfö-
ringen finns en annan motsvarande indelning som 
är stabil. Uppgift om den nya indelningen i di-
strikt ska därför föras in i folkbokföringsdataba-
sen. Förslagen får konsekvenser för främst Svens-
ka kyrkan och hanteringen av begravnings- och 
kyrkoavgiften. Skatteverket och Svenska kyrkan 
föreslås få i uppdrag att närmare utreda hur upp-
börden av dessa avgifter ska fungera.   
■ När föräldrar inte bor tillsammans och särskilt i 
de fall barn har växelvis boende är det svårt att 
avgöra var barnet ska vara folkbokfört. Om för-
äldrarna är överens ska de själva kunna anmäla 
var ett barn som bor lika mycket hos dem båda 
ska anses bosatt. För att underlätta bedömningen i 
de fall föräldrarna inte är överens ska särskilt 
kunna beaktas om en dom eller ett avtal som god-
känts av socialnämnden reglerar frågan om ett 
barns vårdnad, boende eller umgänge. För att för-
bättra rättssäkerheten ska en vårdnadshavare ha 
rätt att ensam överklaga ett beslut om barnets 
folkbokföring. Utredningen föreslår också vissa 
regeländringar för att minska problemen med ute-
blivna bidrag för den förälder som flyttar tillsam-
mans med sitt barn, när den andre vårdnadshava-
ren inte vill lämna sitt samtyckte till flyttningsan-
mälan. 
■ För att förbättra rättssäkerheten för perso-
ner som är förföljda eller som riskerar att ut-
sättas för hot eller våld, ska Skatteverket i 
folkbokföringsdatabasen efter ansökan regi-
strera en uppgift om att personen har ett 

skyddsbehov. Ett avslag på en sådan begäran 
ska kunna överklagas av den enskilde. Även 
ett beslut att ta bort en sådan uppgift ska kunna 
överklagas. 
■ Utöver nu nämnda förslag har utredningen 
gjort en allmän översyn av hela folkbokföringsla-
gen och lämnar förslag som bland annat rör var 
olika personer ska vara folkbokförda och hur oli-
ka anmälningsförfaranden ska gå till.  
Källa: Pressmeddelande från SOU (Sveriges of-
fentliga utredningar)  
 
Klang och jubel! 
 
Folkbokföringsutredningen föreslår i sitt slutbe-
tänkande nästan exakt 
det som Släktforskarrörelsen i många år kämpat 
för, nämligen att den 
instabila församlingsindelningen skall överges 
som grund för 
folkbokföringen till förmån för sockenbegreppet 
så som det var vid tiden 
för svenska kyrkans skiljande från staten, d.v.s. 
vid årsskiftet 
1999/2000. Visserligen har man bytt ut namnet 
"socken" mot det nya 
begreppet "distrikt", men det kan vi leva med. 
Utredaren lyfter fram två huvudskäl för denna 
förändring, båda två mer 
eller mindre lyfta från förbundets argumentation: 
1. Instabiliteten i 
församlingsindelningen, och 2. Det principiellt 
felaktiga i att låta 
folkbokföringen bygga på ett trossamfunds inter-
na indelning. 
Det förefaller faktiskt som om släktforskarrörel-
sen har vunnit den sega 
kampen om socknarna - detta under förutsättning 
att riksdag och/eller 
regering följer utredarens förslag. 
Vykortskampanjen "Rädda våra socknar" inspire-
rade ett antal 
riksdagsledamöter att skriva motioner och till sist 
tog riksdagen beslut 
om att tillsätta en utredning. 
En eloge till utredaren, som uppenbarligen släppt 
all prestige i frågan 
och kommit fram till den enda rimliga slutsatsen! 
 
Låtom oss jubla och vara glada! 
 
Ted Rosvall 
Via 
Anna-Lena A 
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Info från X-län 
 

X-län har ej haft något program än. Det är planering att ha en aktivitet under november  för 
medlemmarna. Programmet är ej klart. 

 
Info från Y-län (Örnsköldsvik) 

 
Inga aktiviteter är inplanerade vid pressläggning 

 
Info från Y-län (Sundsvall) 
MGF firade sitt 30 års jubileum 

 
Den 12 september firade MGF sitt 30 års jubileum. De hade en minimässa med flera inbjud-
na däribland Dis-mitt som visade Disgen och Disbyt. Temat var Märkesåret 1809 (och Fin-
land). Medelpads hembygdsförbund hade sammanlyst höstens hem- 
bygdsträff. Och FHKusten hade hakat på med att köra en film med Finlands- 
anknytning. Dagen var lyckad och ett 70 tal besökare fanns på plats. 
Anna Söderström 

Info från Z-län 
 
Månadsmöte lö 17 okt kl 12.00 
Kyrkoherden Laurentius Svenonis i Säbrås ättlingar. 
Med särskild inriktning på Jämtlands län. Björn Thunberg berättar.  

Forskarkväll on 21 okt kl. 18.30 
Generalmönsterrullor. Hur hitta din soldat i rullorna? 
Bo Svartholm berättar och visar.  
Resa fr - lö 23 - 24 okt Resa till LA i Härnösand. 
 

Nytt material på Arkiv digital 
 
■ Arkiv Digitals arbete med att fotografera av svenska arkivhandlingar fortsätter. Bolaget 
har nu träffat avtal med landsarkivet i Härnösand och Stockholms stadsarkiv. Dessutom 
finns nu nyfotograferat material som bland annat innehåller: 
• Uppsala läns kyrkoböcker (husförhörslängder, flyttade, födda, vigda och döda till omkring 
1894. 
• Göteborgs Landsarkivs bouppteckningsregister för Göteborgs och Bohus län, Skaraborgs 
län och Älvsborgs län.  
• Bouppteckningar från äldsta tid till omkring 1900 för Jönköpings län, Kalmar län och Kro-
nobergs län 
• Göteborgs Landsarkivs släktnamnsregister för Göteborgs och Bohus län, Skaraborgs län, 
Värmlands län och Älvsborgs län. Även register till städernas kyrkoböcker har fotograferats. 
• Vadstena Landsarkivs bouppteckningsregister för Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar 
län och Östergötlands län. 
 
Den 3 augusti började Arkiv Digital fotografera på Landsarkivet i Härnösand. Man började 
även arbetet med Gävleborgs län som man hoppas blir klart under hösten. På Stockholms 
stadsarkiv kommer man att börja fotografera under september-oktober. 
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                           DIS-MITT.s funktionärer 2009 
 
 
 Anna Söderström Ordförande      Tel:060-15 50 30 ordforande”at”dis-mitt.se 
 Björneborgsv. 66 854 62 Sundsvall 
   
 Lars Åström Vice ordförande        Tel: 060-50 11 41 v.ordforande”at”dis-mitt.se 
 Luleåvägen 223 857 31 Sundsvall 
 
 Reine Björkman Sekreterare  Tel: 0660-189 41 sekreterare”at”dis-mitt.se 
 Ångermanl.g 10 G 891 35 Örnsköldsvik 
 
 Jan Lilliesköld Kassör, medlemsregistrator        Tel: 060-53 63 59 kassor”at”dis-mitt.se 
 Johannedalsv. 150 863 36 Sundsbruk 
  
 Kurt Wikholm Ledamot                                      Tel: 026-10 23 44 ledamot1”at”dis-mitt.se 
 Skolgatan 32 E 806 45 Gävle 
 
 Georg Lundqvist Ledamot                                      Tel: 0660-22 08 82     ledamot2”at”dis-mitt.se 
 Fagerlandsv. 11 893 31 Bjästa 
 
 Jeanette Lindblom Suppleant                                     Tel: 060-210 97 suppleant2”at”dis-mitt.se 
 Speckta 105 864 91 Matfors 
  
 Kerstin Farm Suppleant                                     Tel: 060-67 91 11 suppleant”at”dis-mitt.se 
 Krönvägen 33 B 856 44 Sundsvall 
 
 Joacim Söderström Webmaster Tel: 060-15 50 30 webmaster”at”dis-mitt.se 
 Björneborgsv. 66 854 62 Sundsvall 
 
 Bernt Lindfors DISBYT-ombud  Tel: 060-315 24 disbyt”at”dis-mitt.se  
 Forellvägen 12 862 40 Njurunda  
   
     

Faddrar inom XYZ-län 
 
Pc/Disgen-faddrar 
 
 
Claes Embäck            Tel: 026-19 25 00       E-post: claes.emback”at”tele2.se 
Kurt Wikholm            Tel: 026-10 23 44      E-post: kwikholm”at”gmail.com 
Tony Rödin   Tel: 070-350 63 04                                   E-post: tony.rodin”at”home.se 
Bodil Orremo             Tel: 063-446 66                                   E-post: bodil.orremo”atbredband.net 
Staffan Bodén  Tel: 0650-56 14 17                                   E-post: staffan.boden”at”wtnord.net 
Arne Bixo   Tel: 0691-305 02                                   E-post: arne.bixo”at”telia.com 
Joacim Söderström  Tel: 060-15 50 30                                   E-post:acim.h.soderstrom”at”telia.com 
Örjan Öberg   Tel: 0611-221 88                                   E-post: orjan”at”bakskuru.se 
Per-Anders Hörling  Tel: 0620-146 13                                   E-post: per-anders.h”at”telia.com 
Peter Johansson         Tel: 0660-37 21 09   E-post: peter.johansson-oer”at”telia.com 
Lennart Näslund        Tel: 0660-37 21 09  E-post: lintagen”at”home.se 
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”1809-2009: Kontakter knyts - bryts - återknyts” 
på Åland - mitt i Östersjön - 

 
Riksomfattande XV Finlandssvenska släktforskarkonferensen & Åländskt släktforskar-
möte den 9-11 okt. 2009 i Självstyrelsegården, Mariehamn, planeras under temat  
 

”1809-2009: Kontakter knyts - bryts - återknyts” 
 
med syfte att historiskt omspänna de senast förflutna 200 åren ur ett perspektiv som om-
fattar finländsk migration runt hela norra halvklotet. Tvåspråkiga, riksomfattande Genea-
logiska Samfundet i Finland, initierar vartannat år den finlandssvenska släktforskarkonfe-
rensen på olika orter i Svenskfinland. Märkesåret 2009 står Åland – mitt i Östersjön – i 
turen. Jubileet till ära är vår konferens mera omfattande än vanligt och inbegriper även ett 
”Åländskt släktforskarmöte”. 
Programmet inleds med en översikt över de svensk-finska kontakterna över Östersjön un-
der svenska tiden. Skilsmässan från Sve-rige efter 1808-1809 års krig be-handlas 
(Kontakter bryts) med följd att maktstrukturen och riksgränserna i Norden ändrades radi-
kalt.  
Ryska tiden möj-liggjorde för finländare, men i viss mån även för andra nordbor, att söka 
sig utkomst i det väldiga ryska imperiet ända bort till Ryska Alaska. En av konferensens 
långväga föreläsare, prof. Andrey Valterovich Grinev, vid S:t Petersburgs polytekniska 
universitet och specialist på Ryska Alaska, redogör för sitt snart fullbordade uppslagsverk 
om anställda – bl.a. flera hundra finländare och ett märkbart inslag av svenskar, danskar 
och norrmän – vid Rysk-Amerikanska Kompaniet i dess kolonier längs Norra stillahavets 
kuster och öar.  
Guldfyndigheterna i Kalifornien år 1848, i trakterna kring det som skulle bli San Franci-
sco, satte igång ”amerikaemigrationen” från Nor-den (Kontakter bryts och knyts). Under 
ryska enväldets slut-skede ingick i denna också emigranter som av sociala och politiska 
skäl var pressade att söka sig bort, huvudsakligen till USA och Kanada.  En annan långvä-
ga talare, Margarita Nikamo Choquette, specialist på nordisk och slavisk migration infor-
merar om mindre kända arkiv och källor som finns i Family History Library i Salt Lake 
City i Utah, USA. 
 
 
Övrigt konferensprogram. 
 
I Självstyrelsegården visar vi två utställningar producerade av Ålands Emi-grant-institut: 
”Haddon Sundbloms amerikanska jul” och ”1721-1922: 200 år av finländsk arbetsut-
vandring till ryska imperiet”. Den senare består av två separata utställningar 
”Dostojevskis svärmor och andra finlandssvenskar i S:t Petersburg”, producerad av 
Svensk-ryska föreningen i Finland inför staden S:t Petersburgs 300-årsjubileum år 2003, 
och ”Ålänningar i ryska imperiet”, producerad av Ålands Emigrantinstitut. I Ålands mu-
seum visas ”Åland → America footprints: Warner Sallman ♦ Phil Fagerholm ♦ Haddon 
Sundblom – peddling messages – ”, som berättar om tre ålands-ättlingars vittomspännan-
de inflytande på den amerikanska gräsrotskulturen, även den en pro-duktion av Ålands 
Emigrantinstitut. 
 
För fullständigt program besök Ålands Emigrantsinstitut: www.eminst.net.    



 Ansvarig utgivare: Anna Söderström

Nr 3 2009

Årsmöte i Sundvall i februari

Sven Schylberg har avlidit

Redaktören har ordet

Ordförande har ordet

DIS-mitt träff i Gävle

Massor av boktips

God jul och gott nytt år från DIS-mitt



Så lägger vi snart märketåret 2009 bakom oss. Dis-
mitt lägger utbildningsåret bakom sig för att under 
2010 börja skörda frukten av det arbete vi lagt ner på 
frågan. Vi har jobbat både med att höja kvalitén och 
att försöka öka spridningen på kurser så att så många 
som möjligt i vårt stora område ska kunna få möj-
lighet till utbildningar och kurser. Tyvärr är vi inte 
där ännu, när vi kan säga att vi kan erbjuda en kurs 
nära dig, men vi arbetar vidare med detta.
Vi har under året sett anbytarforum åter bli kost-
nadsfritt. Under året har vi förlorat några av våra 
medforskare och funktionärer mina tankar går till 
deras nära och kära.

Vi har stärkt upp funktionärer i Gävle och nu finns 
större möjlighet för fler evenemang där. Vi har däre-
mot tappat samarbetet med eldsjälar i Östersund. 
Nu hoppas vi på ändring kring detta under våren 
2010. Örnsköldsvik har en väl fungerande trupp med 
funktionärer som både arbetar för sin lokala förening 
och Dis-mitt. I Sundsvall har vi börjat ha en Dis-
mitt kväll första onsdagen varje månad, det har varit 
uppskattat så vi ämnar att fortsätta med detta. Jag 
vill här passa på att sända ett stort tack till alla som 
hjälper till på ideell basis, med stort och smått för att 
föreningens verksamhet ska fungera.

Disgen kom med en ny version 8.2 med många 
nya förbättringar och ändringar. Vi har sedan den 
släpptes i våras varit många som visat den nya ver-
sionen vid flera tillfällen. Vi kommer att fortsätta 
med det. Det finns ett stort intresse för fler visningar 
och självklart ska vi försöka tillgodose det önske-
målet.

Nu börjar vi titta framåt för 2010 och planerar för 
fullt. Vi ser gärna att fler vill vara med och bidra till 
föreningens verksamhet som funktionär, föreläsare 
eller som deltagare. Alla är välkomna! För aktuella 
evenemang och kurser glöm inte att besöka vår hem-
sida www.dis-mitt.se.

Anna Söderström
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Ordföranden har ordet

DIS-mitt nytt kommer ut 4 gånger om året och är 
DIS-mitts (Datorhjälp i Släktforskning), medlems-
tidning. 

DIS-mitt nytt har en upplaga på 1050 exemplar och 
läggs även ut på www.dis-mitt.se efter utskick.

Ansvarig utgivare: Anna Söderström
Ordförande: Anna Söderström
mail: ordforande@dis-mitt.se

Redaktör: Emmely Wikholm
mail: emmely.w@gmail.com

Föreningen DIS-Mitt
C/O Lilliesköld
Johannedalsv 150
863 36 SUNDSBRUK

Plusgiro 620 19 15-3
Org.nr 889201-9814

Har du material du vill ha med i tidningen? Skicka 
in material via e-mail. 
Vi förbehåller oss rätten att redigera insända bidrag.
Det är inte tillåtet att använda text och bild utan til-
låtelse eller tydlig källangivelse.

Nästa nummer utkommer i mars och manusstop sker 
söndagen den 28e februari. 



Jag har haft mycket hjälp av styrelsen och fått tips 
under arbetet gång, så en loge till dem. Jag önskar 
den nya redaktören all lycka i det nya arbetet att göra 
Dis-Mitts tidning till medlemmarna. Nu är det bara 
att säga de sista orden till styrelsen och medlem-
marna Time To Say Good Bye. Jag hoppas vi möts 
igen i framtiden. 
 
Kurt Wikholm

Så är det snart nytt år igen och 2010 kommer fram 
ur sin puppa yrvaken. Hoppas nästa år blir ett bra 
släktforska år för många Under nästa år kommer det 
att hända mycket intressanta saker med prinsessbröl-
lop Viktoria och Daniel med anor från Ockelbo i 
Gästrikland. Man känner sig stolt att bo några mil 
från Ockelbo i Gävle. Förstås får man ej glömma för 
fotbolls intresserade VM från Sydafrika .

När det gäller släktforskning är det en tids krävande 
arbete. Det tar tid att släktforskar. Man måste ha ett 
långt tålamod.för att forska Det finns forskare som 
har forskat i åratal för att hitta någon släkting utan 
resultat, men så en dag finns släktingen där.
 Att släktforska är intressant har många kommit 
underfund med. Man vet ej vad man kan hitta. 
för uppgifter om sina släktingar. Kanhända någon 
hemlighetsfull familjemedlem som har levt ett stilla 
liv utåt men som har många hemligheter som kom-
mer fram när de har lämnat jordelivet. Det kan 
man se i släktforskarserien ”Vem tror du att du är”. 
Många av deltagarna i serien har fått uppleva som 
t.ex. Claes Malmberg som fick veta att han var släkt 
med Jönsson-ligan som härjade i Göteborg i slutet av 
18oo-talet..Jag hoppas att många kommer att vända 
sig till släktforskarföreningar i sin närhet för att börja 
forska i sin släkt de kan bli många överraskningar 
som kommer fram om sin släkt som man ej fått reda 
på tidigare. 

Nu har DISGEN 8.2 varit i gång ett tag. Har själv 
prövat den med dessa många finesser som har up-
pgraderats i den nya versionen. Man kan göra så 
mycket med programmet men det kan finnas en risk 
att programmet blir så avancerad att det blir svårt att 
använda det, kanske är dags att dra i handbromsen 
och köra lite på tomgång så att alla kan lära de nya 
finesserna. Innan man bygger vidare.

Detta är min sista redaktören har ordet  krönika. Det 
har varit ett intressant uppdrag och ett förtroende 
av styrelsen som de har givit mig att få göra deras 
tidning. Många gånger har man undrat vad man 
har gett sig in i. Men när man har sett den färdiga 
produkten har dessa tvivel försvunnit och man känt 
sig stolt av att ha klarat uppdraget.

Den 20 februari 2010 bjuder DIS-mitt in till 
årsmöte på Kusten folkets hus, Sundsvall. Bilden 
ovan.

Preliminärt program

11.00 Ordinarie årsmötetsförhandlingar. Eventuella 
motioner ska vara styrelsen till handa senast 15 dec 
2009.

12.00 Fika.

12.30 Föredrag: Genealogiska Föreningen kommer 
och berättar om sitt arkiv och vad man kan hitta där. 
Vi riktar främst in oss på Västernorrland.

15.00 Beräknar vi att vara klara.

Mycket varmt välkomna!

Redaktören har ordet

Årsmöte på Kusten i Sundsvall

Valberedningen tar gärna in förslag till Årsmötet. 
Vi ser gärna någon från Östersund, men vi har flera 
poster att fylla och alla förslag beaktas.
Förslag kan sändas till val@dis-mitt.se

Vill du ha mer information om uppdraget innebär 
kontakta någon i styrelsen så får du mer information.



Från den 17 november och året ut har vi sänkt 
priset på ett antal produkter i Rötterbokhandeln, 
se det bifogade produktbladet. Ett gyllene tillfälle 
att handla julklappar kanske. Observera att senaste 
beställningsdag för att få leverans före jul är den 15 
december! 
www.genealogi.se

Nu finns den efterlängtade Nätraboken till 
försäljning hos Hembygds och Släktforskare Nolask-
ogs för ett pris av 495 kr. Boken som är på drygt 500 
sidor beskriver vilka som har bebott och skattat för 
gårdarna i de 57 nätrabyarna från skattläggningens 
början 1535 till sekelskiftet 1900.

Boken finns att beställa genom Hembygds- och 
Släktforskare Nolaskogs
www.hsn.nu

Kostnad 495:- plus frakt

Nätraboken 1535 - 1900

IT-konsernen IDG erbjuder en fin rabatt på 30 % 
till DIS medlemmar. Alla tidningar som erbjudantet 
gäller finns på länken här under!
http://www.idg.se/1.270907

Nytt i Rötterbokhandeln

Dom for tä Amerika beskriver utvandring till USA 
från Gagnefs och Mockfjärds församlingar i Gag-
nefs socken. Under perioden 1866-1930 utvandrade 
2050 personer från själva socknen , dessutom ca 
500 personer som var födda i Gagnefs socken men 
som utvandrade från andra socknar. Efter en allmän 
inledning beskrivs sex orter i Mellanvästern dit 
ca 1000 Gagnefsbor flyttade. Brev och fotografier 
berättar om utvandrarnas möda och vardag.

Pris för medlemmar 275 kr och för icke medlemmar 
298 kr.
Beställ i Rötterbokhandeln på artikelnummer 20077. 
www.genealogi.se



Landskapshandlingar

Nu skannar vi Landskapshandlingarna från 1500-tal 
till 1630. Skanning sker i filmnummerordning och 
vi börjar med Gästrikland, Hälsingland, Medelpad, 
Ångermanland, Jämtland/Härjedalen, Västerbotten, 
Norrland, Norrlands lappmark, Småland, Söderman-
land, Östergötland, Uppland, Västergötland, Väst-
manland, Värmland, Dalsland, Dalarna och Närke.

Därefter skannas kompletteringsfilm av: Söder-
manland, Östergötland, Uppland, Västmanland och 
Västergötland.

Vi beräknar att huvuddelen av materialet skall vara 
publicerat i slutet av 1:a kvartalet 2010.

Relaterad länk: www.svar.ra.se

Döden för föreningslivet?

En utredning “Mervärdesskatt för den ideella sek-
torn, m.m.” (Ds 2009:58) har överlämnats till Fi-
nansdepartementet.  I rapporten föreslår utredarna 
bland annat att vissa begrepp i momslagen anpassas
ytterligare till EG-rätten och att de särskilda mom-
sreglerna för allmännyttiga ideella föreningar och 
registrerade trossamfund slopas.

Bakgrunden är att Europeiska kommissionen kon-
staterar att de särskildamomsreglerna för allmännyt-
tiga ideella föreningar och registrerade
trossamfund strider mot EG:s momsdirektiv och 
därför har beslutat attinleda ett fördragsbrottsförfar-
ande mot Sverige.

I några av kommentarerna – bland annat från Idrott-
srörelsen –betecknas detta som ett dråpslag och 
möjligen döden för stora delar av föreningslivet. 
Sveriges Släktforskarförbund utreder nu vilka
konsekvenser utredarnas förslag kan få för för-
bundets centrealaorganisation och för släktfor-
skarföreningarna.

Digitaliserade meritförteckningar till-
gängliga hos SVAR

Sedan augusti finns en stor del av meritförtecknin-
garna från Krigsarkivet tillgängliga digitalt. Det är 
handlingar från Arméns pensionskassa som inrät-
tades 1756 med ändamål att lämna pension åt
armén tillhörande militära och civila ämbets- och 
tjänstemän, då de vid en viss ålder avgå ur tjänsten. 
Reglemente för kassan utfärdades av Kungl. Maj:t 
den 10 januari 1757. De nu digitaliserade
meritpärmarna sträcker till mitten av 1800-talet. Du 
hittar dem genom att söka på Arméns pensionskassa 
- sedan får man klicka sig fram ett
antal steg. 

Relaterad länk: www.svar.ra.se

Böckerna ger intressanta inblickar i detta händel-
serika och svåröverskådliga århundrade där grunden 
till dagens samhälle läggs. Vi kan se att omvandling 
och svårigheten att hitta en försörjning är något som 
mänskligheten brottats med under hela sin historia.

2 volymer, pris 395:-. Om boken ska skickas med 
post tillkommer porto ca 120:-. 
Mail:ulf.lundstrom@skellefteamuseum.se

Människor och miljöer i Skelleftebyg-
den under 1800-talet

Dagens glada nyhet för alla släktforskare är att 
svenska dagstidningar fram till 1935 ska digital-
iseras. I runda tal är det 110 miljoner sidor som 
inom en treårsperiod kommer att vara tillgängliga 
digitalt. Sedan tidigare har mikrofilmade tidningar 
funnits på Kungliga Biblioteket. För släktforskaren 
är tidningarna en fantastisk informationskälla - inte 
minst för att de speglar vardaglivet i notiser och 
annonser.

Relaterad länk: http://st.nu/start/ange/1.1575350

110 miljoner tidningssidor skannas



Studieledarkurserna snabbt fullteck-
nade

Intresset för att bli studieledare visare sig vara stort. 
Den första kursen i januari är redan fulltecknad lik-
som den andra i mars, vilket är mycket glädjande.

Kursen ger de blivande studieledarna de grundverk-
tyg som behövs och tips på hur de ska kunna up-
pfylla dina egna och kursdeltagarnas förväntningar. 
Sveriges Släktforskarförbund sponsrar kurserna med 
1000 kr per deltagare. Deltagaravgiften blir bara 
1500 kr.

Nu vill Gunilla Didriksson, som är ansvarig för kurs-
erna, gärna ha förslag på lämpliga platser för kom-
mande kurser. 

Välkomna säger vi idag till en ny medlemsförening i 
Sveriges Släktforskarförbund. Det är Nordupplands 
Släktforskare med hemvist i Östhammars. Förenin-
gen startades för bara någon månad sedan men har 
redan 46 medlemmar. 

Vill du kontakt föreningen skicka ett mail till: 
nu-s@live.se

Lappmarkens släkt- och bygdeforskare kommer att 
starta upp den avsomnade verksamheten på allvar 
under 2010, rapporterar Carina Strömberg som är 
ordförande i interimsstyrelsen. Föreningen har en 
hemsida som uppdateras löpande med informa-
tion om vad som händer med förberedelserna inför 
nystarten. 

Vill du komma i kontakt med föreningen skriv ett 
mail: lappmarkenssbf@vilhelmina.com

Nya släktforskarföreningar i 
Östhammar och Lappmarken

Sveriges Dödbok 1901-2009

Nu närmar sig deadline i “Namn åt de döda-pro-
jektet”. Det är projektet som ska utmynna i en ny 
CD nästa år. Den 31 dec är sista inlämningsdag för 
de registreringar som skall komma med. Hittills är 
1.329.269 personer namngivna. 

CD Sveriges dödbok 1901-2009 planeras komma ut 
under sommaren 2010 och arbetet med att samman-
ställa inkommet material från Namn åt de döda-
projektet kommer att ta sin början efter årsskiftet.

Om du vill göra en insats och se till att även ”din” 
församling kommer med finns fortfarande chansen. 
Anmäl i så fall genast ditt intresse till  dodbok@
genealogi.se

Läs mer på den här adressen: 
http://www.rotter.se/nysid09/news0409.htm

Släktförening läggs ner

Den tidigare livaktiga släktföreningen Östanbys-
läkten har nu upphört. Allt material, som samlats in 
genom åren, har överlämnats till Lindesbergs arkiv 
i Linde muséum. En DVD-skiva är framställd och 
mer av det materialet kommer troligen läggas ut på 
hemsidan som ska finnas kvar ett antal år. 

Du kan fortfarande titta in på deras hemsida:
www.ostanby.se

Foto: http://www.swedenupnorth.com



Sven Schylberg, en släkt- och hembygdsforskare av rang har gått bort en grå novemberdag efter en tids 
sjukdom. Sven var inom Dis och Dis-Mitt känd som fadder under många år, hade medlemsnummer 402 i 
moderföreningen.

Han förenade sin släktforskning med ett stort hembygdsintresse som återspeglas i bl a alla de böcker och 
artiklar han producerat genom åren med tyngdpunkt på lokalhistoria i Brunflobygden. Han var ständig me-
darbetare i årskrönikan Brunflobygden,  Jämten med flera publikationer, aktiv medlem i föreningen Heim-
bygda, Sveriges hembygdsförbund och Föreningen Norden.

2004 tilldelades Sven Hazeliusmedaljen i brons vid en högtid på Nordiska museet, han hade under lång tid 
varit ”meddelare” till museet och beskrevs som en ”motor och makalös hembygdskämpe”.

Arne Ahlström

Lördagen den 28 november träffades DIS-medlem-
mar på Stadsbiblioteket i Gävle. Dagens program 
handlade om medlemmarnas problem med DIS-
GEN 8.2. De 18 personer som hade kommit till 
träffen var mycket nöjda med arrangemanget som 
ägde rum på Stadsbiblioteket. Majoriteten ville att 
vi skulle fortsätta att vara där på grund av tillgän-
gligheten och utbytet som Stadsbiblioteket har att 
erbjuda.

Kurt Wikholm

Claes Embäck, fadder hos DIS, svarade på besökar-
nas alla frågor om DISGEN 8.2. Han berättade om 
de nya finesser med DISGEN 8.2 som har förbät-
tras sen DISGEN 8.1 E. Han visade från sin egen 
forskning de nya uppdateringarna. Han visade även 
förbättringen av kartfunktionen som man lägga in på 
kartan från att man föds till sin död. Man kan även 
med nya symboler lägga in sin livscykel.

Mycket lyckad DIS träff på Gävle stadsbibliotek

DIS - mitts fadder Sven Schylberg har avlidit 

 Kungliga Vetenskapsakademiens protokoll

Våra arkiv är fulla av spännande saker. För den som har abonnemang hos SVAR finns nu Kungliga Vetens-
kapsakademiens protokoll tillgängliga digitalt. Under arkivsök skriver man KU och kan då få fram en länk.



Du är varmt välkomen till DIS träff på Gävle stadsbibliotek den 16 januari klockan 12.00. Ingen föranmälan 
krävs, men det finns ett begränsat antal platser. Temat kommer vara; installation, kontroll av Disgen filer och 

inmatning av Disgen orter. Har du egna frågor eller funderingar går det att ställa dem också.

Info från Y-län

Utbildning

24-25 jan 2010 kör Midälva Genealogiska Förening helgkurser.
Kursen vänder sig till dig som INTE VET NÅGONTING om släktforskning men gärna vill lära dig.

Inga förkundskaper behövs - bara ett brinnande intresse.
Lördag=teori

Söndag=praktik

Pris 700 kr

Förfrågan eller bindande anmälan till Hans Engqvist- hans.engqvist”at”sundsvall.se “at”=@ eller Bengt 
Lidén 060-124775.

Begränsat antal platser.

Helgkurs i DISGEN
6-7 februari, grundkurs i Disgen

6-7 mars, grundkurs i Disgen

Krav för att deltaga är att kursdeltagaren äger Disgen. Kostnaden för kursen är 700kr per tillfälle. Anmälan 
kan göras till disgen-kurs@dis-mitt.se eller ringa 060-155030, Joacim Söderström.

Problemlösning på Kusten

Under våren på våra onsdagar, 3 februari och 3 mars, kommer vi har det stående temat ”problemlösning”. Vi 
kommer att ta in frågor och funderingar i förväg för den som önskar. Vi försöker lösa problem med Disgen, 

Disbyt, och andra dator-relaterade frågor. 

Frågor kan sändas till problem@dis-mitt.se eller så försöker vi efter bästa förmåga lösa dem på plats.
För öppettider och mer inforamation titta in på Midälva Genealogiska Förenings hemsida

 
http://www.genealogi.se/medelpad/

Info från X-län

DIS träff i Gävle

Foto: gavle.se



Info från Z-län

Forskarkväll 
JLS Föreningslokal Onsdag 13 jan Kl. 18.30 

Vad skall vi göra på våra forskarkvällar?
Kom och framför dina synpunkter och önskemål! Programgruppen

Bo Svartholm

Månadsmöte
JLS Föreningslokal Lördag 23 jan Kl. 12.00 

Blåhammarstugans dramatiska händelser
Författaren Rolf Eriksson föreläser från sin bok. Se presentation i tidkriften. Ordinarie värdar

Forskarkväll
JLS Föreningslokal Onsdag 27 jan Kl. 18.30 

Föremålen berättar.Ta med ett föremål och berätta dess historia. 
Margareta Olsson

Anna Brandén
Marianne Jonsson

Forskarkväll 
JLS Föreningslokal Onsdag 3 febr Kl. 18.30  

Forska på 1900-talet  
Bodil Orremo
Inga Forsberg
Urban Leijon

Forskarkväll 
JLS Föreningslokal Onsdag 10 febr Kl. 18.30 

Vad kan man hitta i Östersunds kommunarkiv? Arkivföreståndare Anna-Lisa Hoflén kommer och berättar.
Kerstin Ellert
Inga Forsberg

Månadasmöte 
JLS Föreningslokal Lördag 20 febr Kl. 12.00 

Hur läser man och arbetar med kartor och kartsymboler från 1600-talet och framåt?
Karl-Ingvar Ångström föresläser. 

Ordinarie värdar

Forskarkväll 
JLS Föreningslokal Onsdag 24 febr Kl. 12.00 

Hur man hittar fornlämningar i FORNSÖK på Internet.
Kom och se vad Du kan hitta från din by och gård. Arkeologen Karl-Johan Olofsson, Jamtli, berättar.

Alla träffar är avgiftsfria om inget annat anges! 



DIS-MITT.s funktionärer 2009

 Anna Söderström Ordförande  Tel:060-15 50 30 ordforande”at”dis-mitt.se
 Björneborgsv. 66 
 854 62 Sundsvall
  
 Lars Åström  Vice ordförande Tel: 060-50 11 41 v.ordforande”at”dis-mitt.se
 Luleåvägen 223 
 857 31 Sundsvall

 Reine Björkman Sekreterare  Tel: 0660-189 41 sekreterare”at”dis-mitt.se
 Ångermanl.g 10 G 
 891 35 Örnsköldsvik

 Jan Lilliesköld  Kassör,   Tel: 060-53 63 59 kassor”at”dis-mitt.se
 Johannedalsv. 150 medlemsregistrator
 863 36 Sundsbruk
 
 Kurt Wikholm Ledamot  Tel: 026-10 23 44 ledamot1”at”dis-mitt.se
 Skolgatan 32 E 
 806 45 Gävle

 Georg Lundqvist Ledamot  Tel: 0660-22 08 82 ledamot2”at”dis-mitt.se
 Fagerlandsv. 11 
 893 31 Bjästa

 Jeanette Lindblom Suppleant  Tel: 060-210 97 suppleant2”at”dis-mitt.se
 Speckta 105 
 864 91 Matfors
 
 Joacim Söderström Webmaster  Tel: 060-15 50 30 webmaster”at”dis-mitt.se
 Björneborgsv. 66 
 854 62 Sundsvall

 Bernt Lindfors DISBYT-ombud Tel: 060-315 24 disbyt”at”dis-mitt.se 
 Forellvägen 12 
 862 40 Njurunda

Besök vår hemsida



Faddrar inom XYZ-län
Pc/Disgen-faddrar

Claes Embäck  Tel: 026-19 25 00  E-post: claes.emback”at”tele2.se

Kurt Wikholm  Tel: 026-10 23 44  E-post: kwikholm”at”gmail.com

Tony Rödin   Tel: 070-350 63 04  E-post: tony.rodin”at”home.se

Bodil Orremo   Tel: 063-446 66  E-post: bodil.orremo”atbredband.net

Staffan Bodén  Tel: 0650-56 14 17  E-post: staffan.boden”at”wtnord.net

Arne Bixo   Tel: 0691-305 02  E-post: arne.bixo”at”telia.com

Joacim Söderström  Tel: 060-15 50 30  E-post:acim.h.soderstrom”at”telia.com

Örjan Öberg   Tel: 0611-221 88  E-post: orjan”at”bakskuru.se

Per-Anders Hörling  Tel: 0620-146 13  E-post: per-anders.h”at”telia.com

Peter Johansson  Tel: 0660-37 21 09  E-post: peter.johansson-oer”at”telia.com

Lennart Näslund  Tel: 0660-37 21 09  E-post: lintagen”at”home.se

Nästa nummer av DIS-mitt kommer i mars!
Manusstop den 28e februari!

Se sid. 2 för kontaktinfo och adresser



God jul 
och

gott nytt år

önskar
DIS-mitt



 Ansvarig utgivare: Kurt Wikholm

Nr 1 2010

Årsmöte i Sundsvall 2010
Föreläsning i Gävle

Inbjudan till Härnösands 
20-årsjubileum
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Ordföranden har ordet

DIS-MITT nytt kommer ut 4 gånger om året och 
är DIS-MITT:s (Datorhjälp i Släktforskning), 
medlemstidning. 

DIS-MITT nytt har en upplaga på 1050 exemplar 
och läggs även ut på www.dis-mitt.se efter utskick.

Ansvarig utgivare: Kurt Wikholm
Ordförande: Kurt Wikholm
mail: ordforande@dis-mitt.se

Redaktör: Emmely Wikholm
mail: redaktor@dis-mitt.se

Föreningen DIS-Mitt
C/O Lilliesköld
Johannedalsv 150
863 36 SUNDSBRUK

Plusgiro 620 19 15-3
Org.nr 889201-9814

Har du material du vill ha med i tidningen? 
Skicka in material via e-mail. 
Vi förbehåller oss rätten att redigera insända bidrag.
Det är inte tillåtet att använda text och bild utan til-
låtelse eller tydlig källangivelse.

Nästa nummer utkommer i juni och manusstopp 
sker söndagen den 30:e Maj 2010

I skrivande stund har det gått det gått ett par veckor 
sedan jag blev DIS-Mitts nya ordförande. Det är 
en uppgift som kommer att stimulera mig till att 
förverkliga nya idéer om föreningens framtid till-
sammans med styrelsen. Jag ser fram emot ett 
intressant år med nya bekantskaper och vänner 
inom släktforskarkåren. En helt ny värld kommer 
att öppna sig. Det är ett speciellt år i år eftersom det 
är 30 år sedan DIS bildades av några släktforskare i 
Linköping. De tyckte att man kunde utnyttja datorn 
som hjälpmedel i släktforskningen. På det sättet 
har medlemsantalet ökat från några medlemmar till 
dagens över 26 000. När man lyssnar på medlemmar 
från släktforskarföreningarna berättar många att de 
tappar medlemmar. De säger att det beror på den nya 
tekniken. De har rätt i sin kritik. DIS-MITT tappar 
inte medlemmar utan har istället ökat medlemsan-
talet. Idag kan du sitta hemma och ha tillgång till 
kyrkböcker över hela landet. Man behöver inte länge 
åka till Landsarkiven och ta in på ett vandrarhem 
eller hotell för att kunna forska. 

Vi hoppas det ska bli en intressant vår med många 
intressanta föreläsare. I Gävle ska mikrobiolog Karo-
lina Gullsby föreläsa om DNA och släktforskning.  
Det är ett helt nytt begrepp i släktforskningen som 
man kan använda för att få fram sitt släktskap. 
I Gävle blir det släktforskardag på Statsbiblioteket 
Gefle Vapen 20 mars. En dag som kommer att ordnas 
på olika platser i vår region och i hela Sverige. DIS-
Mitt kommer att medverka med de lokala förenin-
garna eller i DIS-MITTs egen regi.

Finns det något som du tycker föreningen borde göra 
så tveka inte att kontakta någon av oss i styrelsen. 
Om det är något ni tycker är viktigt för medlemmar-
na att få veta och som ni vill publicera i tidningen, 
kontakta vår redaktör Emmely Wikholm.
 Till sist vill jag tillönska er en skön vår i solens 
tecken.

Kurt Wikholm
ordforande@dis-mitt.se



Redaktören har ordet

Saknad tiondelängd i Umeå hittad

Jag heter Emmely Wikholm och är tillsatt som reda-
ktör för DIS-MITT nytt. Jag ser fram emot att sätta 
min egen prägel på tidningen och göra mitt bästa för 
att hålla en god kvalitet på innehåll och bilder.   

För några år sen utbildade jag mig till journalist i 
Stockholm. Innan utbildningen hade jag arbetat som 
redaktör för en musiktidning, samt några år på olika 
radiostationer..   

Det har gått tre månader på det nya kalenderåret. 
Under de månaderna har det hänt mycket i DIS, 
senast för två veckor sen då det var årsmöte för 
mitt-regionen i Sundsvall. Nya ledarmöten valdes 
in i styrelsen och Kurt Wikholm blev ny ordförande 
efter avgående Anna Söderström. Om en vecka har 
DIS årsmöte i Linköping och en rapport därifrån 
kommer i nästa nummer. 

Till sist, för att göra bra och läsvärda nummer av 
DIS-MITT nytt behöver jag er hjälp. Vad vill du 
läsa om? Vad intresserar just dig om släktforskning? 
Tillsammans ska vi göra en jättebra medlemstidning! 
Maila gärna om du har idéer och synpunkter på 
tidningen!  

Emmely Wikholm
redaktor@dis-mitt.se  

Släktforskaren Christer Rosenbahr i Umeå har hittat 
en saknad tiondelängd och saköreslängd för Väster-
bottens fogderäkenskaper år 1599. Fyndet gjordes 
under Österbottens fogderäkenskaper i Finland. Käl-
lan finns att söka i finska arkivdatabasen VAKKA. 

http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/EtuSivu.
action 

Enligt förteckningen i svenska riksarkivet för Väster-
bottens fogderäkenskaper år 1599 finns en an-
märkning: "tiondelängder saknas". Den noteringen 
kan nu strykas! 

Så här hittar man materialet:  Börja med att välja 
språk. Klicka sedan på detaljerad sökning. Väl fog-
deräkenskaper i fältet ”arkivbildarklasser” och klicka 
på sök. Här klickar man  på Voudintilit och dä-
refter på"Pohjanmaan voutikuntien tilejä". Sedan på 
"serier" och"Asiakirjat". och till sista klickar man på 
"4816a Länsipohjan kymmenysluettelo ja sakkoluet-
telo". Här finner manmaterialet i digitalarkivettill-
gängligt och här finner man även mikrofilmnumret 
ES 837 för en beställning på biblioteket via finska 
riksarkivet.

Rötter

Har du släkt i Estland?

Har du estniska rötter och inte bor så långt från 
Stockholm? Då bör du boka in tisdagen den 23 mars 
kl 17.30 - 20.30. Föreningen G-gruppen arrangerar 
då en forskarkväll på detta ämne.
Se rötters hemsida www.genealogi.se för mer infor-
mation 

Rötter



Nya böcker Tema Krig

Boken, längt till höger, ger 
en grundläggande introduk-
tion till släktforskare med 
släkt som varit knutna till 
den svenska krigsmakten.

Boken finns i Rötter-
bokhandeln och kostar 78:-

Det förgångnas närvaro

Varje månad ordnas i krigsarkivet en utställning som 
kallas Månadens dokument. På många sätt speglas 
där den samhälleliga utvecklingen och enskilda män-
niskoöden. Det förgångnas närvo, Fjorton historiska 
essäer bygger på dessa månadsutställningar.

Artiklarna är skrivna av Krigsarkivets anställda. Det 
är stor spännvidd mellan de olika bidragen, både 
ämnesmässigt och tidsmässigt. Här finns essäer om 
krig och fred, om sällsamma livsöden, om byggnader, 
spökraketer och ämbetsmannakultur. Också civila 
som kvinnor och barn förekommer i några av ar-
tiklarna.

Boken finns i Rötterbokhandeln och kostar 158:- 

Inte bara krig

År 2005 fyllde Krigsarkivet - sedan 1995 en enhet 
i Riksarkivet - 200 år. Detta uppmärksammades 
med en omfångsrik historik över institutionens 
historia. Ett inslag i jubileumsfirandet var en öppen 
föreläsningsserie som ägde rum hösten 2005. Nio 
forskare höll var sin föreläsning med utgångspunkt 
från material de använt i Krigsarkivet. 

I denna volym publiceras dessa nio föreläsningar, 
vilken ger en bild av ett mångfasseterat och innehåll-
srikt arkivmaterial, som kan användas också utanför 
den rent militär- och krigshistoriska forskningen.  

Inte bara krig - nio föreläsningar i Krigsarkivet ingår 
som nummer XXVII i Meddelanden från Krig-
sarkivet.   

Boken finns i Rötterbokhandeln och kostar 158 :- 

En vägvisare till de militära källorna

Skivan innehåller 100 nyskrivna artiklar, 1400 bilder, 
varav 18 myckethögupplösta kartor samt 14000 
personposter. Bilderna är exempel ur arkiv och hör 
i regel ihop med artiklarna. Personposterna har 
skrivits av eller hämtats från digitala källor. 20 olika 
källor finns, från tidsperioden 1474-1981.

Skivan finns i rötterbokhandeln för 108:-

Finländare i Stockholm - under sex sekler



Första stipendiet från GU-fonden

Sveriges Släktforskarförbund bildades 1986, men 
dess förhistoria kan sökas tillbaka till 1977. Då 
bildades en ungdomsförening för släktforskare 
i Mölndal utanför Göteborg - Genealogisk Ungdom 
som existerade åren 1977–1986. Genealogisk Ung-
dom blev grunden på vilken det nybildade Sveriges 
Släktforskarförbund byggdes. När förbundet på 
allvar drog i gång verksamheten från och med 1987, 
hade Genealogisk Ungdom överlåtit skrifter, varu-
lager, lokaler, ja allt utom en summa pengar som i 
stället placerades i en fond för ungdomsverksamhet. 
I stadgarna för Genealogisk ungdoms fond - GU-
fonden - står, att en del av fondens avkastning ska 
användas till att främja släktforskning bland ungdo-
mar. (Rötter)  

Fondnämnden har därför beslutat att låta dela ut 
medel i form av ett stipendium som kommer att heta 
Genealogisk Ungdoms stipendium. Prissumman är 
5.000 kr. Mottagare kan nomineras av vem som helst 
inom eller utom fondstyrelsen. 

Genealogisk Ungdom riktade sig ju till yngre for-
skare och priset bör därför antingen landa hos en 
person eller hos en verksamhet som syftar till att 
främja yngres forskande. Man kan tex tänka sig  
 
1. En person som har en påbörjad verksamhet (inte 
bara har en idé) exempelvis ett publiceringsprojekt 
eller webbprojekt vilket kan inspirera andra. 
2. En person som verkat för att främja forskning 
bland yngre (därmed behöver det inte vara någon 
yngre). 
3. En förening/institution som verkat för att främja 
forskning bland yngre (skulle kunna vara en skola, ett 
arkiv, ett bibliotek, etc.). 

 Fondnämnden hoppas att det ska bli möjligt att dela 
ut fondens första prissumma i samband med Släkt-
forskardagarna i Örebro.n Välkommen med förslag 
på lämpliga kandidater. 

Nomineringar till priset skickas till Sveriges Släk-
tforskarförbund i Solna. Märk kuvertet med ”GU-
fonden”. Senast den 28 maj måste förslaget ha nått 
förbundskansliet.

Nu lanserar Riksantikvarieämbetet Kringla, en sam-
sökstjänst som söker ner i och visar information från 
svenska museer, arkiv och register. Över 2,5 miljoner 
objekt kan sökas i Kringla. Kringla vänder sig till den 
som är historieintresserad och vill veta mer om mu-
seiföremål från olika tider och platser eller är nyfiken 
på kulturhistoriska byggnader och fornlämningar. 
Objekten i Kringla kommer exempelvis från Värld-
skulturmuseet, Tekniska museet, Västarvet, Vasamu-
seet, Riksantikvarieämbetet och Historiska museet.

Söktjänsten är inte helt färdigställd men man väljer 
ändå att släppa Kringla så att så många som möjligt 
testar och lämnar tips och idéer om förbättringar.

Du kan söka på två sätt, antingen genom sökord eller 
i ett kartutsnitt. Det går även att se sökresultaten på 
en karta, i de fall som sökträffen har koordinater.

Relaterade länkar:  www.kringla.nu www.raa.se

Sök i historien med Kringla

Nytt släktforskarprogram översatt till 
svenska

Jag har översatt det tyska släktforskningsprogram-
met Ahnenblatt till svenska, hälsar Joakim Lind. Det 
är gratis och ganska lättanvänt, och bör vara en bra 
inkörsport för nya släktforskare. Det har även en del 
avancerade funktioner som bör tillfredsställa även de 
mer kräsna användarna. 

Programmet kan laddas ner på: 
http://www.ahnenblatt.com/download.html



Årsmöte i Sundsvall

Ett 30-tal DIS-MITT medlemar hade sökt sig 
denna kalla dag till Folkets Hus Kustens lokaler i 
Stockvik för det årliga årsmöte. Anna Söderström 
har varit med i styrelsen i 10 år. De åren har hon haft 
olika poster men har varit ordförande de senaste tre 
åren. I år hade hon valt att stiga av från sin post som 
ordförande. Det privata livet behöver också ha om-
sorg. Till ny ordförande valdes Kurt Wikholm från 
Gävle på ett år. 

Föreningens ekonomi är stabil och bra som kassören 
Jan Lilliesköld visade med sin presentation. Det blev 
ett överskott för år 2009 orsaken till detta var att det 
blev ingen funktionsträff och att medlemsantalet har 
ökat till 986 för 2009.

Kurt Wikholm

Helena Nordbäck talade om GF

Årets föreläsare var Helena Nordbäck från Genealo-
giska Föreningen i Solna utanför Stockholm. Hon 
berättade om deras verksamhet och vad de har för 
något att erbjuda släktforskare. 

Genealogiska Föreningen eller GF bildades 1933 av 
soldater och fruar på Hotell Eden i Stockholm. De 
saknade en seriös släktforskarförening för seriösa 
släktforskare.  Efter en namntävling på 50-talet gavs 
deras medlemstidning ut i det nuvarande namnet 
Släkt & Hävd.

Helena Nordbäck pratar väldigt inspirerande om 
bland annat inrikes passen som tidigare användes. 
De passen användes som våra internationella för att 
hålla koll på hur Sveriges befolkning reste och flyt-
tade på sig. De har hittat en samling av gamla pass 
nu och de håller på att digitaliseras till en databas. 
Den kommer främst framtas till GF:s egna medlem-
mar men andra föreningar och släktforskare kan ha 
hjälp av den i sin forskning. 

Mer information om Genealogiska Föreningen och 
hur du kan forska hos dem finner du på: 
http://www.genealogi.net/

Emmely Wikholm



Lördag 27:e februari var det föreläsning med Bernt 
Lindfors på Stadsbiblioteket Gefle Vapen. Många 
hade tagit sig ut i kylan för att få svar på sina frågor 
i släktforskning.

Clas Embäck fadder i Gävle, berättar om jourha-
vande släktforskare som kommer att äga rum under 
hösten. Det är en satsning som kommer ske på 
stadsbiblioteket i släktforsakrummet för nybörjare. 
Där kommer släktforskare finnas till hjälp för att ge 
tips och svara frågor via programmet DISGEN. 

Bernt Lindfors från Njurunda var dagens föreläsare. 
År 1992 var han initiativtagare till DIS-MITT. Han 
uttryckte glädje över att föreningen har kommit så 
långt som den gjort sedan dess. Han är DISBYT 
ombud för databasen som används för att hitta släkt-
ningar. Genom att sin egen forskning visade han hur 
programmet kan användas. 

Det går att skicka in sin forskning till databasen. Ur 
den kan sen vem som helst ta del av och matcha sin 
släkt till andra forskare. Det är inte någon första-
hands källa utan Bernt Lindfors rekommenderar 
fortfarande sökning i kyrkböcker. Men det kan vara 
ett bra komplement till DISGEN och Holger. 
Publiken var entusiastisk och hade många funderingar och frågor. Många har sökt i DISBYT och lagt upp 
sin släkt. En man hade även hittat en släkting inte långt ifrån sin egen adress. 

Det blev en intressant eftermiddag för alla inblandade. Nästa träff sker den 17 april på Stadsbiblioteket 
Gefle vapen. Då kommer Karolina Gullsby att prata om DNA och släkt-forskning. 

Emmely Wikholm

Föreläsning om DISBYT med Bernt Lindfors i Gävle



Info från X-län

17 april klockan 12 DIS-mitt träff på biblioteket
Mikrobiolog Karolina Gullsby kommer att föreläsa om DNA och släktforskning.

Info från Y-län

Helgkurs i DISGEN
27-28 mars, grundkurs i Disgen

24-25 april, fördjupningsskurs i Disgen

Krav för att deltaga är att kursdeltagaren äger Disgen. Kostnaden för kursen är 700kr per tillfälle. 
Anmälan kan göras till disgen-kurs@dis-mitt.se eller ring 060-155030 till Joacim Söderström.

MGF årsmöte
Årsmöte på Kusten klockan 18.30- ca 21.00

Årsmötesförhandlingar klockan 18.30
Vi bjuder på våfflor från ca 19.30

SSF ordförande Barbro Ståhlheim berättar om förbundets arbete.
Mycket välkommna!

Öppettider på Kusten
Forskarlokaöen är öppen på onsdagarkvällar och en lördag i månaden. Forska på mikrokort, Genline och 

SVAR eller kika i vårat bibliotek med fokus på norrland. 

http://www.genealogi.se/medelpad/

Kalender för mars-april-maj i XYZ-län

Alla träffar är avgiftsfria om inget annat anges! 

Info från Z-län

DIS.Mitt kväll i Östersund
9 mars klockan 18.30

Forskarkväll/ Forska i Norge 
10 mars 18.30, Janne Högdin ger tips och idéer i att forska i Norge.



Släktforskardag!
Lördag den 20 mars

Ta med familj och vänner och visa hur släktforskare arbetar! 
Släktforskardagen är en nationell händelse för släktforskare som 

brukar vara riktigt trevlig!

X-län

Y-län

Sundsvall MGF finns i IN-Gallerian och berättar om 
släktforskning och sin verksamhet mellan 

klockan 10.00 och 15.00.
Den 21 mars håller Kusten öppet för intresserade

 nybörjare mellan klockan 11.00 och 16.00

Z-län

JLS
Lördag 20 mars klockan 11.00 - 16.00

Öppet Hus med information, föredrag, kaffeservering och samvaro.
12.00 Föredrag av byggnadsantikvarie Björn Olofsson.

14.00 Föredrag av lokalhistorikern och guiden Gunilla Nilsson Edler.

Varmt välkomna önskar DIS-mitts XYZ-län!



DIS-MITT.s funktionärer 2010

 Kurt Wikholm Ordförande  Tel: 026-10 23 44 ordforande”at”dis-mitt.se
 Skolgatan 32 E 
 806 45 Gävle
  
 Lars Åström  Vice ordförande Tel: 060-50 11 41 v.ordforande”at”dis-mitt.se
 Luleåvägen 223 
 857 31 Sundsvall

 Reine Björkman Sekreterare  Tel: 0660-189 41 sekreterare”at”dis-mitt.se
 Ångermanl.g 10 G 
 891 35 Örnsköldsvik

 Jan Lilliesköld  Kassör,   Tel: 060-53 63 59 kassor”at”dis-mitt.se
 Johannedalsv. 150 medlemsregistrator
 863 36 Sundsbruk
 
 Emmely Wikholm Redaktör  Tel: 026-25 62 62 redaktor”at”dis-mitt.se
 Milbovändan 7 o    Tel. 070- 263 28 28
 806 48 Gävle

 Georg Lundqvist Ledamot  Tel: 0660-22 08 82 ledamot2”at”dis-mitt.se
 Fagerlandsv. 11 
 893 31 Bjästa

 Jeanette Lindblom Ledarmot  Tel: 060-210 97 ledarmot1”at”dis-mitt.se
 Speckta 105 
 864 91 Matfors

 Bo Svartholm  Suppleant  Tel: 063-447 86 suppleant1”at”dis-mitt.se
 Frimansvägen 18
 832 54 Frösön
 
 Joacim Söderström Webmaster  Tel: 060-15 50 30 webmaster”at”dis-mitt.se
 Björneborgsv. 66 
 854 62 Sundsvall

 Bernt Lindfors DISBYT-ombud Tel: 060-315 24 disbyt”at”dis-mitt.se 
 Forellvägen 12 
 862 40 Njurunda



Faddrar inom XYZ-län
Pc/Disgen-faddrar

Claes Embäck  Tel: 026-19 25 00  E-post: claes.emback”at”tele2.se

Kurt Wikholm  Tel: 026-10 23 44  E-post: kwikholm”at”gmail.com

Tony Rödin   Tel: 070-350 63 04  E-post: tony.rodin”at”home.se

Bodil Orremo   Tel: 063-446 66  E-post: bodil.orremo”atbredband.net

Staffan Bodén  Tel: 0650-56 14 17  E-post: staffan.boden”at”wtnord.net

Arne Bixo   Tel: 0691-305 02  E-post: arne.bixo”at”telia.com

Joacim Söderström  Tel: 060-15 50 30  E-post:acim.h.soderstrom”at”telia.com

Örjan Öberg   Tel: 0611-221 88  E-post: orjan”at”bakskuru.se

Per-Anders Hörling  Tel: 0620-146 13  E-post: per-anders.h”at”telia.com

Peter Johansson  Tel: 0660-37 21 09  E-post: peter.johansson-oer”at”telia.com

Lennart Näslund  Tel: 0660-37 21 09  E-post: lintagen”at”home.se

Besök vår hemsida

Nästa nummer av DIS-mitt kommer i juni!
Manusstopp den 31:a maj!

Se sid. 2 för kontaktinfo och adresser

På www.dis-mitt.se står de senaste evenemangen och 
kurserna som händer nära dig.
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Ordföranden har ordet

DIS-MITT NYTT kommer ut 4 gånger om året 
och är DIS-MITT (Datorhjälp i Släktforskning), 
medlemstidning. 

DIS-MITT NYTT har en upplaga på 1050 ex-
emplar och läggs även ut på www.dis-mitt.se efter 
utskick.

Foto på framsidan: Jenny Wikholm, 
www.swedenupnorth.com

Ansvarig utgivare: Kurt Wikholm
Ordförande: Kurt Wikholm
mail: ordforande@dis-mitt.se

Redaktör: Emmely Wikholm
mail: redaktor@dis-mitt.se

Föreningen DIS-MITT
C/O Lilliesköld
Johannedalsv 150
863 36 SUNDSBRUK

Plusgiro 620 19 15-3
Org.nr 889201-9814

Har du material du vill ha med i tidningen? 
Skicka in material via e-mail. 
Vi förbehåller oss rätten att redigera insända bidrag.
Det är inte tillåtet att använda text och bild utan til-
låtelse eller tydlig källangivelse.

Nästa nummer utkommer i september och manus-
stop sker söndagen den 29:e augusti 2010.

Nu närmar sig sommaren och många har redan gjort 
iordning sina små täppor och lagt släktforskningen 
på hyllan för att sedan njuta av vad sommaren erbju-
der.

DIS har nu över 27000 medlemmar och ökar hela 
tiden, även DIS-MITT fortsätter att öka och vi 
närmar oss 1000 medlemmar. Vad gör DIS så unikt? 
Vad är det som gör att medlemmarna söker sig till 
föreningen och regionsföreningarna när släktfors-
karföreningarna tappar många medlemmar? Är det 
den nya tekniken som har slagit igenom och fått 
släktforskarna att inse fördelarna med DISGEN-
programmet eller är det något annat. Hur kommer 
det att se ut om tio år? Det är en intressant utveck-
ling som nu sker i DISGEN sfären och jag får åter-
komma med mera information om vad som händer 
inom tekniken.

Våra samarbetsföreningar kommer under sommaren 
att ha sina lokaler öppna för sina medlemmar. Det 
är många som kommer tillbaka till sina hemtrakter 
för att fira semestern samt att kunna släktforska. Se 
under respektive förenings hemsida där finns infor-
mation om öppentiderna.

DIS-MITT kommer i höst att erbjuder sina med-
lemmar aktiviteter genom våra samarbetsföreningar 
kurser, seminarier och intressanta föreläsningar. 
Vi kommer med många intressanta nyheter under 
hösten som kommer att presenteras i tidningen DIS-
MITT NYTT och på vår hemsida www.dis-mitt.se 
För min del kommer det att bli en lugn sommar för 
att laddda batterierna inför en intressant höst. 

Därför önskar jag alla medlemmar i DIS-MITT en 
skön och härlig sommar.

Kurt Wikholm



Kulturarvsdag och Arkeologidag

Sitter på min balkong och tittar ut över en klarblå 
himmel med svalor som leker i skyn. Katten sitter 
nedanför och jagar en geting. Visst är svensk sommar 
underbar? Att kunna sitta ute och läsa en bra bok 
eller kanske till och med släktforska. Med nutidens 
datorer och mobila bredband kan man ta vara på fina 
dagar även utomhus som forskare. Det är något jag 
kommer att göra! 

Sen senaste numret har det hänt en hel del. Layouten 
är förändrad och har ni synpunkter på det skriv gär-
na ett mail. Vi har hunnit med ett årsmöte för DIS 
där Daniel Berglund blev ny ordförande efter Olof 
Cronberg. En stor fråga som hela tiden återkom-
mer är hur DIS kan föryngra sig. Medelåldern är nu 
ganska hög. Hur ska vi kunna klara av att få med de 
yngre generationerna utan att tappa medlemmar?

Något som jag skrivit om tidigare är DNA och 
släktforskning. Karolina Gullsby, mikrobiolog från 
Gävle hade en föreläsning om just det ämnet. Det 
var en entusiastisk, närvarande publik som hade 
en massa bra frågor och stort intresse.  DNA och 
släktforskning är ganska vanligt i USA. Men det har 
inte riktigt fått fäste här. I framtiden tror jag att det 
kan vara ett bra hjälpmedel som kommer utnyttjas 
mycket mer. 

Nästa stora händelse kommer i slutet av augusti i 
Örebro i och med släktforskaredagarna. Från DIS-
MITT kommer jag och ordförande Kurt Wikholm 
att åka. Det kommer bli ett stort reportage i nästa 
nummer.

Emmely Wikholm

Välkomna till Arkeologidagen och Kulturarvsdagen
Den 29 augusti äger Arkeologidagen rum och den 
12 september är det dags för Kulturarvsdagen. 
Välkomna!

Riksantikvarieämbetet är samordnare för de två 
dagarna som erbjuder evenemang över hela Sverige 
dit allmänheten är välkommen att upptäcka vårt 
kulturarv.

För besökare...
Under Arkeologidagen har du möjlighet att besöka 
arkeologiska undersökningar, följa med på guidade 
rundturer och kika på utställningar.

Under Kulturarvsdagen som är en del av European 
Heritage Days och äger rum runt om i hela Europa 
under september varje år, visas och öppnas kultur-
miljöer och kulturhistoriskt intressanta byggnader 
upp och historierna kring dessa berättas.

...och arrangörer
Vem som helst ordna evenemang under de båda 
dagarna under förutsättning att evenemangen är 
relaterade till dagarna.

Kulturarvsdagen har varje år ett nytt tema som ska 
genomsyra evenemangen. I år är temat “Kulturens 
vägar”.

Läs mer om dagarna på www.raa.se

Redaktören har ordet

Utsikt från min balkong

I Kringla kan du söka i flera av Sveriges museers 
och arkivs samlingar. Här hittar du information om 
fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor, föremål och 
fotografier. 
http://www.kringla.nu/

Foto: E. Wikholm

Foto: E. Wikholm



utvandringen som startade för 60-70 000 år sen. 

Faderslinjen är en metod som används för anfäder 
i rakt nedstigande led. Det fungerar bara med män 
och deras Y-kromosomer. Som kvinna får man an-
vända sig av någon mans nära släktings DNA. 
Moderslinjen går via anmödrar i rakt nedstigande 
led. Det är ett test på mitokondrie DNA som förän-
dras väldigt långsamt och är längre än faderslinjen.

Alkoholism, schizofreni, diabetes och hjärtinfarkt är 
alla sjukdomar som kan synas i DNA. Men det krävs 
andra faktorer för att de ska bryta ut hos den som 
har genen. 

Kvinnan har kromosomparet XX och mannen XY. 
Vissa genetiska sjukdomar till exempel blödarsjukan 
finns på Y-kromosomen och det innebär att den är 
ytterst sällsynt hos kvinnor. Här följer en lista på 
några vanliga kromosomförändringar.

Kromosom 4 – Huntingson
Kromosom 7 – Cystisk fibros
Kromosom 9 – Maglint melanom
Kromosom 11 - Sickcell anemi, blodbrist 
Kromosom 12 - PKU (phenylketonuria)
Kromosom 14 - Alzhemiers sjukdom
Kromosom 17 - Ärftlig bröstcancer 3 % är ärftligt
Kromosom 21 - Downs syndrom 3 kopior av 21
Kromosom X - Blödarsjukan

Kunskapen om människans DNA är relativt ny och 
det finns mycket kvar att upptäcka. Forskning pågår 
och nya framsteg görs hela tiden. I USA är det van-
ligare att använda sig av DNA för att hitta släktskap. 
Än så länge är det dyrt att använda den metoden 
i Sverige och Europa. Men det kan bli billigare i 
framtiden. 

Emmely Wikholm

Kan man kombinera DNA och släktforskning?  
Det låter nästan som tv-serien CSI. Men nu är det 
möjligt att på många platser i världen att få reda på 
om man är släkt via ett DNA-prov. Den 17 april 
hade DIS-MITT äran att få ordna en föreläsning 
om just släktforskning och DNA. Molekylärbiolo-
gen Karolina Gullsby från Gävle jobbar till vardags 
på Gävle sjukhus. Lite skämtsamt säger hon att hon 
jobbar med bakterier och DNA.

För att alla ska hänga med blir det mycket repetition 
av skolbiologin. Hur är det med dna och kromo-
somer? För att upplysa er så finns det 46 kromo-
somer i varje cell. Livet börjar när spermien befruktar 
ägget och det bildas stamceller som blir till en män-
niska. Arvsanlag och stamceller bildar tillsammans  
DNA. Varje människa har cirka 50 miljarder celler., 
50 000 gener och 3 miljarder kromosompar. Den 
genetiska informationen visas i långa meddelanden 
inne i cellen. Det kallas ACTG information och 
står för, Adenin, Cytosin, Tymin, Guanin, som är 
olika proteiner. Den visar sig som kod i människans 
DNA. HUGO - Human Genome Project., är ett 
nytt projekt med målet är att kartlägga människans 
kromosomer. 

Släktskapstester och kriminaltester görs i Linköping. 
Varje år görs cirka 2000 faderskapstester, det mots-
varar 2% av alla födslar.  Var fjärde far är inte den 
riktiga fadern av alla tester som visar en säkerhet på 
99.9%. Safetest är ett företag från USA som erbjuder 
privata dnatester, eller dna-guide. De kostar en del 
att utföra testerna.

Autosomala tester visar DNA cirka 100 år tillbaka i 
tiden. De visar skillnader mellan enstaka baser och 
jämför mellan de 110 vanligaste folkgrupperna. Med 
Fadernet/modernettestet går man 1000 år tillbaka i 
tiden och bygger på “ut ur Afrika teorin”. Där Af-
rika finns som ursprungsområde och sen kartlägger 

DNA, släktskap och forskning



Sveriges Historia är Historiska museets största 
satsning på femton år. I utställningen möter du 
landets historia genom tusen år, från 1000-talet 
fram till idag. Sveriges Historia ger nya perspektiv 
på människors makt och maktutövande, lyfter fram 
kvinnors inflytande och berättar om minoritetsgrup-
pers villkor och mycket mer.

Besök Historiska museets hemsida www.historiska.se

Utställning om Sveriges Historia

Folkbokföringsmaterial i färg

Nu har Riksarkivet MKC börjat digitalisera kyrk-
böcker i färg från Lunds och Malmö Stadsarkivs 
distrikt. 

Bilderna är högupplösta och med kontrollerad 
färgåtergivning. De tas med avancerade digitalkame-
ror som gör att det går snabbare att digitalisera, och 
den tekniska kvalitén på bilderna höjs jämfört med 
traditionella bokskannrar.

Den allra första volymen som lagts ut via Riksarkivet 
SVAR är en församlingsbok från Malmö S: t Johan-
nes för perioden 1910-1918. 

Besök SVAR och titta på volymer

Nu pågår slutredigeringen av Sveriges dödbok 5, som 
kommer att omfatta åren 1901-2009.

Mer info finns på http://www.genealogi.se/

Sveriges dödbok 5 är i slutfasen

Vi hälsar FMV Släktforskarförening, Stockholm 
välkommen som medlem i Sveriges Släktforskarför-
bund. Föreningen blir förbundets 165:e medlems-
förening. Föreningen är i första hand öppen för alla 
anställda inom FMV (Försvarets Materialverk), FM 
(Försvarsmakten) och FOI (Totalförsvarets forsk-
ningsinstitut) med anknytning till lokaliteten ”Tre 
Vapen”, Stockholm, men även andra kan beviljas 
inträde.

Föreningen bildades 2009 och har för närvarande ca 
40 medlemmar.

FMV Släktforskarförening

Nu skannar vi Landskapshandlingarna från 1500-tal 
till 1630. Skanning sker i filmnummerordning och 
vi börjar med Gästrikland, Hälsingland, Medelpad, 
Ångermanland, Jämtland/Härjedalen, Västerbotten, 
Norrland, Norrlands lappmark, Småland, Söderman-
land, Östergötland, Uppland, Västergötland, Väst-
manland, Värmland, Dalsland, Dalarna och Närke.

Därefter skannas kompletteringsfilm av: Söder-
manland, Östergötland, Uppland, Västmanland och 
Västergötland.

Vi beräknar att huvuddelen av materialet skall vara 
publicerat under 2:a kvartalet 2010.
Mer info finns på www.svar.ra.se

Äntligen i färg!
Nu har vår första kyrkbok i färg lagts ut.

Det blev en församlingsbok i St Johannes församling 
i Malmö som täcker åren 1910-1918. Alla bundna 
volymer efter ca 1895 från Malmö Stadsarkiv och 
Landsarkivet i Lund kommer att publiceras i färg.

Bilderna är högupplösta och med kontrollerad 
färgåtergivning. De tas med avancerade digitalkame-
ror som gör att det går snabbare att digitalisera, och 
den tekniska kvalitén på bilderna höjs jämfört med 
traditionella bokskannrar. Digitaliseringen sker vid 
Riksarkivet MKC i Fränsta.

Scanning av landskapshandlingar

Älvsborgs län komplett!

Databasen har uppdaterats med 200 711 poster i 152 
församlingar i Älvsborgs län. Därmed är länet kom-
plett.

Folkräkningen 1880 uppdaterad



med knappen ’Dubblett’ i Grunddatabilden när man 
ska registrera en ny person. För att detta ska fungera, 
så måste man först ha skapat det speciella sökin-
dex som behövs för denna funktion. Har man inte 
skapat detta index tidigare, så får man chansen att 
göra detta (åtminstone i DG8.2; i 8.1 får man skapa 
sökindex under menyvalet ’Verktyg’) första gången 
man trycker på en sådan knapp. När man använder 
sig av denna möjlighet, så får man först fylla i för och 
efternamn samt sedan trycka på ’Dubblett’. Om det 
då finns några sådana personer att välja emellan, så 
får man upp en ”söklista” att välja ”rätt” person ur.
Själv har jag av lite olika skäl inte använt mig av 
denna funktion. (Se i övrigt manualen till Disgen, 
eller i andra beskrivningar, hur man i detalj ska göra 
med sökindex och dubblettsökning.)
I övriga fall får man använda sig av funktioner, där 
man ”i efterhand”.

Ett enkel sådan möjlighet att hitta möjliga dubblet-
ter i sitt program, är att göra en vanlig söklista. Om 
man sedan väljer att sortera denna i Efternamn-
Förnamn-Födelseår, i Förnamn-Födelseår-Dödår-
Efternamns-ordning, eller i någon annan för söknin-
gens skull användbar sorteringsordning. Det får man 
fundera ut själv. Man kan i vilket fall, gå igenom sin 
söklista, i syfte att se eventuella dubbletter, som då 
torde ligga intill varandra i listan.
(Se i övrigt manualen till Disgen, eller i andra 

De allra flesta lär nog förr eller senare ha råkat ut för 
att ha registrerat dubbletter av personer i sin databas. 
Det är ju inte alltid så lätt att komma ihåg att man 
kanske redan har samma person inlagd, när de har 
vanliga namn. För min egen del så har detta hänt ett 
antal gånger. Vanligen när man en gång forskat fram 
samtliga barn till ett par, och en annan gång följer 
en annan linje bakåt, och hamnat på samma person, 
men då utan föräldrar. Samma person, får lika lite 
som i verkligheten, förekomma i flera upplagor. Då 
gäller det förstås att på något sätt ta bort dessa icke 
önskade dubbelgångare. Hur man ska förfara när 
man ska ta bort dubbletter i sin databas beskriver jag 
inte här. Det får man läsa om på annat håll, eller så 
får man ta hjälp och råd från en fadder, om man är 
osäker på hur man bör göra. Bland annat så måste 
man ju se till att man inte förlorar någon informa-
tion när man ”slår ihop” dubbletter till en förekomst 
i databasen. Men först gäller det dock att söka och 
finna de dubbletter som kan finnas.

Hur gör man då för att lättast hitta igen eventuella 
dubbletter ?

Man kan använda sig av flera olika principer, eller 
så använder man sig av speciella program som är 
avsedda för att hitta dubbletter.

Om vi håller oss till Disgen, så finns ju till att börja 

Hantering av dubletter i Disgen 



beskrivningar, hur man i detalj ska göra med söklis-
tor.)

En annan likartad funktion, är att göra något lämp-
ligt utdrag från sin databas. I Disgen finns möj-
ligheter att forma egna varianter av utdrag. Om man 
då gör utdrag där man tar med alla personer, men till 
exempel också grupperar dessa på ort, så kan man få 
ett bra underlag till att leta fram eventuella dubblet-
ter.
(Se i övrigt manualen till Disgen, eller i andra 
beskrivningar, hur man i detalj ska göra med utdrag.)

Ytterligare en funktion som man skulle kunna ha bra 
hjälp av, är att använda utskrift av personer uti-
från källor. I Disgen 8.2 heter denna utskriftsform 
”Utskrift av källor och hänvisningar”. Detta förutsät-
ter då att man i huvudsak genomgående har använt 
sig av ”strukturerade källor”. För då ska man ju kunna 
få ut samma personer under samma källa/citat(och 
sidangivelse), även om man noterat dem vid olika 
tillfällen.
(Se i övrigt manualen till Disgen, eller i andra 
beskrivningar, hur man i detalj ska göra med utdrag 
utifrån källangivelser.)

I Disgen 8.2 har ju tillkommit en särskild funktion 
för ’Dubblettsökning’. Den finns som menyvalet ’Sök 
efter dubbletter’ under huvudmenyn ’Sök’.
Här kan man som vanligt avgränsa sig, huruvida man 
vill gå igenom hela sin databas, eller utvalda flockar. 
Som resultat så får man i vilket fall, en lista av dub-
blettkandidater. Dessa är sorterade enligt ett speciellt 
”poängsystem”, så att de som får mest poäng, anses 
vara största kandidaterna till att vara dubbletter.
Enligt uppgift så använder sig denna funktion av 
så kallad soundex-funktion, det vill säga att det tas 
hänsyn till lite olika stavningsvarianter, bara de av 
funktionen ”anses” låta lika vid uttal. En nackdel med 
detta är att när det är första bokstaven i namn som 
avviker, så fungerar det inte så bra.
Denna nya funktion är väl på sitt sätt bra, men det 
finns en som jag personligen tycker, stor nackdel. 
Nämligen att de som kommer högst upp som kan-
didater, är syskon, som har fått samma namn, men 
är födda olika år. Så de som är de ”egentliga” dub-
blettkandidaterna kommer mycket längre ner i listan. 
I varjefall om man har en stor databas med många 
tusen personer i.

I DIS Forum så har det tagits upp förslag på att man 
skulle kunna ”avmarkera” de kandidatpar som man 
redan kontrollerat, men för närvarande finns alltså 

inga sådana möjligheter.
(Se i övrigt manualen till Disgen, eller i andra 
beskrivningar, hur man i detalj ska göra med dub-
blettsökningsfunktionen.)

Sedan finns det ju olika möjligheter att gå utanför 
Disgen.

Eftersom jag varit väldigt intresserad av vilka funk-
tioner och hjälpmedel som finns i olika släktfor-
skningsprogram, redan innan jag valde att använda 
Disgen, vid det här laget för rätt många år sedan, så 
har jag testat även andra program, där jag har haft 
möjlighet till detta. Icke minst har jag provat de dub-
blettsökningsmöjligheter som respektive program har 
gett möjlighet till. Som ”testobjekt” har jag då van-
ligtvis använt mig av min egen databas från Disgen, 
då exporterad i form av ett Gedcom-utdrag.

Ett program som jag fastnat för, just vad det gäller 
dubblettsökningsstöd, är det egentligen unix-baser-
ade, och freeware-utvecklade programmet, Gramps, 
men där det finns möjligheter, att med lite kunskap, 
få det installerat även i Windows-miljö. Den dub-
blettsökningfunktion som finns där, ger även denna 
en lista av kandidater till att vara dubbletter, och 
det utifrån ett ”poängsystem”. Här finns det dock 
möjlighet till att delvis påverka de algoritmer som 
används vid urval av dubblettkandidater, utifrån de 
inställningsmöjligheter som erbjuds. Till exempel om 
man ska ta hänsyn till föräldrars namn och årtal – 
eller inte.

Med Gramps så hittade jag flera dubbletter som jag 
tidigare inte observerat. Nackdelen med Gramps 
funktion (som iochförsig hade tre “tröskelvärden” att 
välja på) är dock en väldigt lång lista med möjliga 
dubbletter, men ingen möjlighet att skriva ut dessa. 
För varje person fick jag istället klicka på ‘Jämför’ för 
att se information om de bägge personerna det var, 
samt därmed få möjlighet till automatisk (alternativt 
med redigering) sammanslagning. Det sistnämnda 
använde jag mig dock aldrig av, eftersom min data-
bas ligger ju i Disgen.

För en tid sedan så kollade jag det tyska programmet 
Ahnenblatt. Det är ett program som är gratis, och 
nu i år även blivit översatt till svenska. Efter att ha 
laddat hem det, så hittade jag genast en knapp som 
hette “Rimlighet”. Laddade därför in min Gedcom-
fil samt tryckte på knappen. Bara ett “ögonblick” 
senare, så hade jag fått en lista på “problem”. I denna 
lista så fanns bland andra noterade problem/fel, även 



ett antal fall där det angavs “Person är dubblett”. 
Kollade så hur det såg ut i min databas i Disgen 8.2, 
och kunde då notera att fyra av dessa verkligen var 
“riktiga” dubbletter. Dessa hade jag alltså inte up-
ptäckt förut.

Nå, nu är tydligen inte heller Ahnenblatt fullstän-
digt, för intill en av mina dubblett-par, så fanns det 
dessutom en make till denna - som också var en 
dubblett!

Dubblettfilter och Dubbelgångare, är ett par pro-
gram som man kan erhålla från en som heter Runar 
Hortlund. enligt honom själv, så är Dubblettfiltret ett 
program för små databaser, och Dubbelgångaren ett 
program för medelstora databaser.

Efter att ha läst om Dubblettfilter i Diskulogen för 
drygt ett par år sedan, så tog jag kontakt med Runar 
Hortlund via epost, för att få testa detta. Han skick-
ade vänligen de behövliga filerna, och jag kunde 
testa detta på min databas - och fick också ut några 
stycken dubbletter som jag tidigare inte hittat.

Funktionen för Dubblettfilter bygger på att göra 
utdrag från Disgen, samt köra detta program med 
dessa utdrag som indata. Tre mallar för utdrag följer 
med. De gäller för födda, döda samt levde. Om man 
till exempel använder sig av utdraget för födda, så 
sorterar programmet sedan bort alla unika födelse-
datum, och endast de som förekommer två eller 
flera gånger blir kvar. Efter att kört med födda, så 
kan man köra motsvarande kontroller via döda- och 
levde-utdragen. De som då blir kvar i respektive 
körning är de intressanta, och som kan behöva kol-
las upp noggrannare i sitt släktforskarprogram t ex 
Disgen.

Funktionen för Dubbelgångaren, är ungefär som 
den för Dubblettfilter. Hortlund själv anger att det 
här programmet är mer lämpligt att använda om 
man har mer än 5000 individer i sin databas. Det 
är samma utdrag från släktforskarprogrammet som 
används som indata. Resultatet ser man på skärmen. 
Kandidaterna kan man då välja att skriva ut till skri-
vare, för att senare ta bort den ena dubbelgångaren i 
sitt släktforskarprogram t ex Disgen.

Funktionen för uppföljaren Dubbelgångaren2, är att 
det istället använder sig av Gedcom-utdrag som in-
data. Från sitt släktforskarprogram så gör man först 
ett Gedcom-utdrag (det ska vara i Ansel vers 5,5).
(Se i övrigt manualen till programmet, eller i andra 

beskrivningar, hur man i detalj ska göra för att göra 
ett Gedcom-utdrag.)

Man bör beakta att både Dubbelgångaren och Dub-
belgångaren2 bägge kräver att DotNet Framework 
är installerat på datorn. Detta kan hämtas hem via 
Windows Update.

Efter inläsning av aktuell Gedcom-fil, så är det dags 
att göra några inställningar. Dubbelgångaren2 klarar 
av att jämföra stavningsvarianter med upp till två 
bokstävers skillnad. Detta är alltså valbart i detta 
program, huruvida man vill ha exakt stavning eller 
inte. Man kan även välja en del andra kriterier, till 
exempel om man vill jämföra exakta datum, eller 
bara årtal. Samt även om man vill jämföra både 
födelsetid och dödtid, eller bara endera.
Om du är nöjd med resultatet och vill spara det, 
så kan också göra detta. Lämpligen i filformatet 
’Kolumnerad textfil’. Det går naturligtvis även att 
välja förhandsgranskning av utskrift, och slutlig 
utskrift likaså.
Om man vill veta mer om någon person i listan, 
så markeras denna person, och man kan där-
vid se information om denna person i den nedre 
delen av skärmen. Det är att märka, att om 
man gjort ett Gedcom-utdrag från Disgen, så 
finns identiteten kvar i Gedcom-filen i form av 
flocknummer:individnummer, vilket gör det enkelt 
att identifiera de olika kandidaterna för kontroll i 
Disgen efteråt. Detta ”info-fönster” går vid behov 
att öka och minska i höjd. Sorteringsordningen 
går också att ändra, genom att med musen ta tag i 
kolumnrubriken och dra i sidled och släppa.

Eftersom Dubbelgångaren2 använder Gedcom-
utdrag som indata, så kan detta program användas 
oavsett vilket släktforskarprogram man använder sig 
av, bara att sådan fil kan skapas därifrån. 

Eftersom Dubbelgångaren2 kan läsa in flera olika 
Gedcom-filer, så kan man till exempel utnyttja detta, 
så att två eller flera forskare kan kontrollera om det 
finns några gemensamma anor mellan respektives 
Gedcom-utdrag.

Man kan behöva städa i sin egen databas lite då och 
då!
 
Lycka till i Er egen jakt på dubbletter, och i rättnin-
gen av dessa fall !

Jan Lilliesköld



Det började med en studiecirkel i släktforskning för 
nybörjare vintern 2006. Hösten 2007 gick sex av 
deltagarna i den gruppen vidare i en studiecirkel där 
de övergick att använda dator i släktforskningen med 
hjälp av programmet Disgen 8. 

Kursmaterial: Disgen – En första kurs sammanställt 
av Kjell Westerberg, DIS-Nord.

Kursledare: Lennart Näslund, DIS-Mitt, Hembygds 
och släktforskare Nolaskogs.
Studieförbund: ABF Nordmaling.

Därefter har dessa entusiaster fortsatt att träffas i 
studiecirkel var 14: e dag (med uppehåll under som-
maren) där de hjälper varandra att lära mera i Dis-

	  

Studiecirkel i Disgen 8.2 

Deltagare i studiecirkel för Disgen 8.2. De träffas varannan vecka för att prata släktforskning 
och hjälpa varandra fram i sina egna forskningar. 

gen och gruppen har nu uppdaterat till den senaste 
versionen Disgen 8.2-2. 

En gång per termin har de haft hel studiedag och 
fackmannamedverkan av Lennart Näslund, DIS-
Mitt. Den senaste studiedagen var den 28 april 2010 
och även sista träffen för terminen. Gruppen har 
redan planerat höstens träffar. 

Kursmaterial: Handledning för disgen 8.2.
Studieförbund: ABF, Nordmaling.

Besök vår hemsida



Alla träffar är avgiftsfria om inget annat anges! 

Info från X-län

Gävle
Vi tar sommaruppehåll och kommer tillbaka med aktiviteter på 

Gävle stadsbibliotek i september. Då kommer vi ordna fler föreläsningar 
och en sattsning som heter jourhavande släktforskare. 

Nästa nummer av DIS-mitt kommer i september!
Manusstop den 29:e augusti!

Se sid. 2 för kontaktinfo och adresser

Lokalhistorisk dag på Forskarcentrum den 13 augusti
Onsdagen den 13 Augusti

10.30 - 15.00

En högtidsdag i Ramsele för alla
med Lokalhistoriskt intresse!

Vad roade man sig med förr?
Symboler och mystik i våra traditioner.
Detta vävs till en helhet i SVAR-huset.

I temat serverar köket kams.

Ni kommer att få berättelserna om Junsele och
Ådals-lidens nybyggeshistoria och lyssna till en del av deras

lokala visskatter.

Konferencier & sång - Göran Stenmark
Så Roades Vi Förr - Bengt-Erik Näsholm

Nybyggen i Ådals-Liden - Magnus Johansson
Symboler och mystik i våra traditioner - Carl-Johan Nyberg

Nybyggen i Junsele och Visor - Göran Stenmark

Kams: 50 kr 
Entré: 50 kr   

Så levde vi förr

Evenemang under sommaren
i X-Y-Z-län



Info från Z-län

Stadsvandring
Onsdag 16 juni kl 13.00 -16.30

Vandring i Östersunds centrum efter “Idas dagbok” år 1905.
Arkivpedagog Jim Hedlund och antikvarie Mia Nilsson visar oss runt och berättar.

 Samling Landsarkivet.Wido Lith

Kurs/Konferens
Fredag - Söndag 13 - 15 aug

Jämt-Trönderska historiedagarna i Melhus, Norge. 
Inbjudan o anmälan fanns med i senaste tidskriftsutskicket. Se www.jamttrond.org 

Utflykt 
Tisdag 17 aug kl 17.00

Utflykt till Örjan Bertilsson för Jämtlandsskåp och fika i gröngräset. 
Ta med något att sitta på. Samling i Namn 255. 

Anmälan till Wido Lith för samåkning, 063-51 37 19.
Urban Leijonr.

Forskarkväll
Onsdag 1 sept kl 18.30

Att välja släktforskarprogram del 1: 
DIS-Mitt informerar om Disgen, Holger och MinSläkt, ev. Reunion

Jan Berglund, Bodil Orremo, Bo Svartholm

Forskardag
Lördag 4 sep Kl 12.00

Att välja släktforskarprogram del 2: 
Praktisk demonstration av programmen.

Jan Berglund, Bodil Orremo,Bo Svartholm

Info från Y-län

Öppet i HSN lokalen
HSN Lokalen öppet i juli 2010

Vi håller lokalen i Örnsköldsvik bemannad 6/7-2010 klockan 10.00 - 19.00
Välkomna

HSN Lokalen öppet i augusti 2010
Vi har lokalen i Örnsköldsvik bemannad 3/8-2010 klockan 10.00 - 19.00

Välkomna

Problemlösning på Kusten
Vi kommer att ta in frågor och funderingar i förväg för den som önskar. Vi försöker lösa problem med 

Disgen, Disbyt, och andra dator-relaterade frågor. Den 1 september håller Jan Liljesköld öppet!
Frågor kan sändas till problem@dis-mitt.se eller så försöker vi efter bästa förmåga lösa dem på plats.

För öppettider och mer inforamation titta in på Midälva Genealogiska Förenings hemsida 
http://www.genealogi.se/medelpad/

Tider 18-21 Vi bjuder på fika!

Vid intresse kommer en utbildning i Disgen 8.0.2 under hösten. 
Är du intresserad att gå en kurs, kontakta Lars Åström:

v.ordförande”at”dis-mitt.se



Faddrar inom XYZ-län
Pc/Disgen-faddrar

Claes Embäck  Tel: 026-19 25 00  E-post: claes.emback”at”tele2.se
Kurt Wikholm  Tel: 026-10 23 44  E-post: kwikholm”at”gmail.com
Tony Rödin   Tel: 070-350 63 04  E-post: tony.rodin”at”home.se
Bodil Orremo   Tel: 063-446 66  E-post: bodil.orremo”atbredband.net
Staffan Bodén  Tel: 0650-56 14 17  E-post: staffan.boden”at”wtnord.net
Arne Bixo   Tel: 0691-305 02  E-post: arne.bixo”at”telia.com
Joacim Söderström  Tel: 060-15 50 30  E-post:acim.h.soderstrom”at”telia.com
Örjan Öberg   Tel: 0611-221 88  E-post: orjan”at”bakskuru.se
Per-Anders Hörling  Tel: 0620-146 13  E-post: per-anders.h”at”telia.com
Peter Johansson  Tel: 0660-37 21 09  E-post: peter.johansson-oer”at”telia.com
Lennart Näslund  Tel: 0660-37 21 09  E-post: lintagen”at”home.se

DISBYT-ombud
Bernth Lindfors Tel: 060-315 24 DISBYT-ombu disbyt”at”dis-mitt.se 

Kurt Wikholm - Ordförande

Tel: 026-10 23 44 
ordforande”at”dis-mitt.se

Jan Lillesköld - Kassör

Tel: 060-53 63 59 
kassor”at”dis-mitt.se

Emmely Wikholm - Redaktör

Tel: 026-25 62 62 
redaktor”at”dis-mitt.se

Lars Åström - Vice Ordförande

Tel: 060-50 11 41 
v.ordforande”at”dis-mitt.se

Reine Björkman - Sekreterare

Tel: 0660-189 41 
sekreterare”at”dis-mitt.se

Georg Lundqvist - Ledarmot

Tel: 0660-22 08 82 
ledarmot2”at”dis-mitt.se

Jeanette Lindblom - Ledarmot 

Tel: 060-210 97 
ledarmot1”at”dis-mitt.se

Bo Svartholm - Suppleant

Tel: 063-447 86 
suppleant1”at”dis-mitt.se

Styrelsen 2010
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Ordföranden har ordet

DIS-MITT NYTT kommer ut 4 gånger om året 
och är DIS-MITT (Datorhjälp i Släktforskningen), 
medlemstidning. 

Foto på framsidan: Emmely Wikholm, 

Ansvarig utgivare: Kurt Wikholm
Ordförande: Kurt Wikholm
mail: ordforande@dis-mitt.se

Redaktör: Emmely Wikholm
mail: redaktor@dis-mitt.se

Föreningen DIS-MITT
C/O Lilliesköld
Johannedalsv 150
863 36 SUNDSBRUK

Plusgiro 620 19 15-3
Org.nr 889201-9814

Har du material du vill ha med i tidningen? 
Skicka in material via e-mail. 

Vi förbehåller oss rätten att redigera insända bidrag.
Det är inte tillåtet att använda text och bild utan til-
låtelse eller tydlig källangivelse.

Nästa nummer utkommer i december och manus-
stop sker söndagen den 15:e december 2010.

Ja nu är sommaren slut och hösten med sitt mörker 
gör entré. Det är då släktforskarna vaknar till liv och 
fortsätter att forska inom sin släkt. De har kanske 
samlat material under sommaren genom besök hos 
sina släktingar eller besök platser där släktingarna 
har bott. Kanhända man har tagit bilder av fädernäs-
gården om den finns kvar och nu ska man arkivera 
allt material i Disgen programmet.

Redaktören och jag besökte för första gången stäm-
man som Släktforskarförbundet anordnade med 
släktforskaföreningen i Örebro. Det var en ny upple-
velse med alla släktforskarföreningar och alla utstäl-
lare som har anknytning till släktforskningen. Vi 
tjänstgjorde även i Dis montern som funktioner för 
Disgen-programmet. Det var lärorikt genom att man 
träffade många människor som frågade om program-
met hur det fungerade och problem de hade med 
vissa funtionär. Nästa år kommer stämman att hållas 
i Norrköping och då blir det festlighet det är nämli-
gen 25 år sedan släktforskaförbundet bildades.

Höstens aktiviteter kommer att forsätta genom våra 
samarbetsföreningar inom regionen. Tyvärr så blev 
det ej någon studieledarutbildning i Sundsvall som 
var planerad i mitten av september tillsammans med 
släktforskarförbundet, men det ska göras ett nytt 
försök till hösten 2011.

I Gävle har vi börjat med jourhavande släktforskare i 
samarbete med Statsbiblioteket Gefle Vapen varan-
nan lördag ända fram till mitten av december tanken 
är att detta ska också fortsätta under våren. Under 
vår första lördag kommet det många till släktforskar-
rummet som ville ha hjälp med sin släktforskning 
och tips hur de skulle fortsätta att forska. Så behovet 
finns. 

Så kom till träffarna och kurserna på er ort det kan 
ge er mera kunskaper om Disgen och  genom  före-
läsningarna som har anknytning till släktforskning.

Kurt Wikholm



Då var det dags igen.  Ännu en höst. Fina färger på 
löven. Fåglar som flyttar. Vinterkläder som ska fram. 
Sommarkläder som ska packas ner. Kvar finns bara 
minnen om värmen och fina sommarkvällar. 

När vädret blir kallare och de ljusa timmarna färre är 
det perfekt att fördjupa sig i sin släktforskning. Det 
blir ljuset i mörkret på någotvis. När man väl har 
börjat flyger tiden iväg och det är svårt att sluta. 

Sensommaren och hösten har varit väldig spännande. 
Först i slutet av augusti med släktfoskardagarna i 
Örebro. Mycket spännande att titta på och lyssna. 
Eftersom jag en ung släktforskare både till åren och 
som forskare. Det var lärorikt och väldigt socialt. 
Många nya och gamla ansikten att prata med och 
lära känna bättre. Väldigt bra ordnat och en god 
mentalitet bland alla. Nästa år är det Norrköping 
som ska vara värdar och jag kan inte vänta tills dess!

Det andra är att Gävles lokala DIS-förening har 
börjat ordna föreläsningar och jourhavande släk-
tforskare som hjälper nya forskare med problem 
som dyker upp längs vägen. Under hösten har bland 
annat Bodil Orremo från JLS i jämtland besökt våra 
träffar på Stadsbiblioteket Gefle Vapen. Hon berät-
tade om hur man enkelt och snyggt gör en släktbok.

Härnäst kommer Gösta Karlestam den 27 november 
att besöka Gävle Stadsbibliotek för att berätta; ”Vad 
kan ett fotoalbum och gamla släktbilder berätta?” Ett 
väldigt spänande ämne och en av anledningarna jag 
började släktforska. Som historieintresserad och ny-
fiken på min släkt kommer Gösta Karlestams besök 
bli extra intressant!

Som vanligt vill jag jättegärna veta vad som händer 
hos just dig och i din lokala förening. Jag behöver 
alltid materiell som kan passa i tidningen. Har du 
någon text eller idé om vad du vill läsa om skicka ett 
mail till mig; redaktor@dis-mitt.se

Emmely Wikholm

Redaktören har ordet

Nytt län inlagt i sökfunktionen för bouppteckningar.

Bouppteckningsregister för Gävleborgs län är nu 
sökbart på vår hemsida. Registret innehåller 27 
häradsrätter och rådhusrätter. Registret har skapats 
vid Landsarkivet i Härnösand.

Källa: SVAR

Boupptäckningsregister

Bouppteckningsregister för Östergötlands län har nu 
uppdaterats med ytterligare häradsrätter och rådhus-
rätter. Därmed finns nu 21 härads- och rådshusrät-
ter sökbara för Östergötlands län, totalt drygt 150 
000 poster. Registret har skapats vid Landsarkivet i 
Vadstena.

Källa: SVAR

Östergötlands län

Gävleborgs län

Riksarkivet har i dagarna gjort 12 000 geometriska 
kartor från perioden 1630-1655 tillgängliga för sök-
ning. 

Denna unika samling innehåller 12 000 kartor över 
byar och gårdar och nu går det att söka i materialet 
via register eller via modern karta. 

Besök Riksarkivet.se för att läsa mer 

Geometriska kartor



 En ny upplaga av Bernadotteättlingar finns nu att 
köpa i Rötterbokhandeln. Ted Rosvall gav ut sin 
första bok i ämnet 1992 och har nu i samband med 
200-årsjubileumet av valet av Bernadotte till tron-
följare givit ut en ny uppdaterad upplaga. Boken är 
lättläst med 400 fotografier och bilder.

Köp den i Rötter-bokhandeln
Artnr: 20104
Medlemspris 265 kr. Pris 295 kr.

CD-skivan "Sveriges befolkning 1880" är en data-
bas innehållande basfakta om alla de 4,6 miljoner 
människor som var skrivna i Sverige i slutet av 1880. 
Uppgifterna kommer från Statistiska Centralbyråns 
avskrifter av kyrkans husförhörslängder. 

Köp den i Rötterbokhandeln. 
Artikelnummer 10060. 
Medlemspris 560 kr. Icke medlemmar 600 kr.

Svenska Järnstämplar är en förteckning över ca 2700 
järnstämplar från ca 1000 verkstäder. En ovärderlig 
hjälp för smedforskare och andra forskare med in-
tresse för hyttor, stångjärnsbruk och manufakturverk. 

Köp den i Rötterbokhandeln. 
Artikelnummer 10058. 
Pris 220 kr

DVD-skiva med person- och släktuppgifter för val-
lonättlingar, deras familjer och närmaste släktingar i 
Sverige. Innehållet är framtaget av en grupp erfarna 
släktforskare inom Sällskapet Vallonättlingar.
Skivan är en kraftig utökning från föregående ver-
sion och innehåller sammanlagt nästan 100.000 
personer. Viss dubbellagring finns mellan forskares 
material. Urvalet baseras på ett 95-tal kända vallon-
namn och omfattar i huvudsak personer födda på 
1600-, 1700-, OCH 1800-TALET samt fram till och 
med 1910.

Köp den i Rötterbokhandeln. 
Artikelnummer 10059. 
Medlemspris 270 kr. Icke medlemmar 290 kr.

Svenska järnstämplar

Bernadotte - ättlingar

Sveriges befolkning 1880

Vallonättlingar



En storslaget rik och enastående kartläggning av 
tidig finsk bosättning i Sverige. Författaren var präst 
i Svartnäs under tolv år. 

Köp den i Rötterbokhandeln. 
Artikelnummer 20103. 
Medlemspris 198 kr. Icke medlemmar 219 kr.

- Uppländska herrgårdar, boställen och bondgårdar 
under 1700- och 1800-talens agrara revolution

Skildrar den agrara revolutionens olika beståndsde-
lar och inbördes samverkan. Med utgångspunkt i ett 
urval uppländska herrgårdar, prästgårdar och bond-
gårdar studeras sedan två seklers byggnadskultur ur 
nya och tänkvärda perspektiv.

Köp den i Rötterbokhandeln. 
Artikelnummer 20102. 
Medlemspris 159 kr. Icke medlemmar 179 kr.

Svartnäsfinnar - 
Människoöden i Svärdsjö Finnmark 

Under Gångna Århundraden

Hus och gård i förändring

Mellan 1668 och 1671 pågick omfattande häxproces-
ser i Dalarna. Ett stort antal kvinnor, män och barn 
anklagades för att vara häxor som vänt både Gud 
och det kristna samhället ryggen. De flesta klarade 
sig dock med livet i behåll. Men hur blev deras liv 
efteråt? 

Köp den i Rötterbokhandeln. 
Artikelnummer 20101. 
Medlemspris 198 kr. Icke medlemmar 219 kr.

Livet går vidare - 
Älvdalen och Rättvik efter de stora 

häxprocesserna 1668-1671

- jordränta och jordbruk i Skåne 1660-1900

I Skatta dig lycklig sammanfattas och beräknas för 
första gången böndernas totala skattetryck och dess 
förändring under de två och ett halvt sekel som 
föregick den stora skattereformen vid ingången till 
1900-talet.

Köp den i Rötterbokhandeln. 
Artikelnummer 20100. 
Medlemspris 156 kr. Icke medlemmar 175 kr.

Skratta dig lycklig

Besök vår hemsida



Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna, tel 08-440 75 50, info@genealogi.se, www.genealogi.se

I Rötterbokhandeln finns flera läro- och handböcker, också för dig som redan kommit en bit
på väg. Senaste produkten är en handbok i emigrantforskning. Fler handböcker är på väg.

Varje släktforskare träffar förr eller senare på ett okänt uttryck. I våra ordböcker hittar du sva-
ret.

Sedan 1989 har Släktforskarnas Årsbok varit en höjdpunkt varje sommar. Spännande histo-
rier blandas med lärorika berättelser i varje årsbok. Några årgångar är slutsålda. 

I Rötterbokhandeln hittar du också ett stort antal skivor som du behöver i din släktforskning.

Rötterbokhandeln
Nu finns Sveriges dödbok nr 5 med material
från1901-2009 i Rötterbokhandeln. 

Denna utgåva är kompletterad med 2,5 miljoner
avlidna för perioden 1901-1946, som frivilliga
medarbetare har registrerat i projektet Namn åt
de döda, vilket innebär att ca 70% av samtliga
döda under de åren ingår. Från 1947 och framåt
ingår alla döda. För åren 2007-2009 har tillkom-
mit 272.000 avlidna sedan förra utgåvan. 

Totalt innehåller denna DVD 7.880.000 poster
varav det även kan förekomma enstaka poster
1895-1901. 

Medlemspris  525 kr, ej medlem 625 kr. 

Nu är den här - Sveriges dödbok 1900-2009

Enklast handlar du direkt i Rötterbokhandeln på Internet http://genealogi.netrix.se
Det går också bra att ta kontakt med Sveriges Släktforskarförbunds kansli

Frakt och expeditionskostnad tillkommer.



Den 27-29 augusti var det dags för släktfor-
skardagarna 2010. Från DIS-Mitt åkte ord-
förande, Kurt Wikholm, och redaktören, Emmely 
Wikholm, till släktforskardagarna i Örebro. 
Resan började redan på torsdagen på av att 
konferanserna som ordförande och redaktören 
skulle var med började redan kl 10.00 på fredag 
morgon.

Släktförskarförbundets kassör berättade om att eko-
nomin inom förbundet ser possitivt ut och att det ser 
ljust ut för framtiden, när det gäller ekonomin. Men 
han nämnde att det gäller att hålla igen med kostnad-
erna så att det ej skenar iväg. Resultatet för 2009 var 
ungefär 1,5 miljoner plus och en prognos för 2010  
på 1,9 miljoner.  2011-2013 kommer det troligen 
inga CD-skivor ut utan man tittar om man ska lägga 
detta på nätet.
Förbundet kommer även att arbeta för att ge med-
lemmarna bättre informationer om utbud av material 
och databaser  som de kan ha nytta i sin släktfor-
skning. De scannar av konsulatarkiv som innehåller 
medborgarskaps-handlingar från olika konsulat. 
Ungefär 12000 handlingar är redan scannade och det 
ska bli ca 40000. 2011 kommer att vara ett jubileum-
sår det är nämligen 25 år sedan släktforskarförbundet 
bildades.                                 
Karl-Ingvar Ångström från släktforskaförbundet 
berättade om släktföreningarnas problem med att 
fylla sina lokaler med medlemmar. Totalminskning 
mellan åren 2008-2009 var ca 1400 medlemmar och 
föreningar som var med i släktforskarförbundet ca 
163. Han nämnde också att det inte finns tillväxt i 

föreningar av yngre förmågor. De är ej intresserade 
att gå på föreläsningar och att många väljer DIS-
föreningar för där är datorerna det viktigaste arbets-
verktyget. Det är viktigt att det finns en person som 
sköter om medlemsvärvningen i föreningarna.
Det är också viktigt att erbjuda medlemmarna in-
tressanta föreläsningar och medlemsmöten en bra 
hemsida och föreningens tidning med information 
om vad som händer inom föreningen.

Familysearch efterlyste flera som skulle kunna 
hjälpa med indexering för att registrera församlingar 
i Sverige.

Genline berätta att de har blivit uppköpta av Ances-
try från USA och att det ej kommer att bli någon 
ändring i Genlines verksamhet framöver och att  
Leksand kommer att fortsätta som vanligt.
Björn Jordell den nye riksarkivarie berättade om rik-
sarkivens framtid. Han betonade att de försöker att 
scanna av så mycket material som de kan och kom-
mer att lägga ut på nätet. 
Vi ställde även upp i DIS montern under släktfor-
skardagarna och där blev det inte någon lugn stund. 
Många var intresserad av DISGEN 8.2a och kart-
funktionen fungerade.
Trötta efter släktforskardagarna börjader resan till-
baka till Gävle med många minnen och upplevelser i 
bagaget. Nästa år, 2011 är det Norrköping som kom-
mer att annordna dagarna. 
 
Kurt Wikholm

Släktforskardagarna 2010 Örebro

Världens största handskrivna antavla, som tillhör Jan Hultberg, visades upp på en av långväggarna Det innehåller ca 35 000 namn. 
Genline delade ut ett nytt spel till alla besökare. Det bygger på att du ska hitta dina anor i ett spel för hela familjen

Foto: E. Wikholm



Foto: E. Wikholm

De flesta medlemsbladen inom släktforskning är i 
digital form. Men det är inte någon skillnad på lagar 
och förordningar. Bara att allt som läggs ut på nätet 
är synligt för hela världen. 

En fråga som kom upp och diskuterades var rätten 
till bilder och fotografier. Vad är det för regler som 
gäller för bilder? Hur får man använda andras bilder 
och vem äger dem?

Upphovsrätten för skrift och bild är 70 år. Under 
den tiden bör du ha frågat om lov för att få använda 
dig av fotografiet eller texten. Det som är moraliskt 
rätt är att alltid fråga om lov innan man använder 
sig av andras materiell. Om materiellt är fritt kan 
man skriva att författare eller fotograf är okänd. Som 
fotograf ska man helst också fråga personerna på 
bilden om de vill vara med. 

Ulf Johansson tog också upp hur viktigt det är med 
feedback och support som journalist. Han rekom-
menderade oss som lyssnade att byta och läsa igenom 
artiklar med varandra. Under föredraget visade det 
sig att över 50 % gjorde allt själva till medlemsbla-
den. Det är lätt att fastna och snöa in sig i detaljer 
när ingen säger åt en att gå vidare. 

Till sist uppmanades alla som jobbar med medlems-
blad att gå med i släktforskareförbundets e-postlista 
för redaktörer. Där kan man bolla idéer och dela med 
sig av vad som händer i ens närhet. 

Emmely Wikholm

Fredagen den 27 augusti startades årets släktforskar-
dagar med konferenser inom olika områden. Som 
redaktör satt jag självklart med på redaktörskonfe-
rensen som hölls av Anna Lövgren och Anna-Lena 
Andersson från släktforkarförbundet. 

Det började med att vi fick presentera oss och berätta 
vad vi jobbade med i våra föreningar. Mycket trev-
ligt att få ansikten till alla som man har haft kontakt 
med på mail. 

Anna Lövgren demonstrerade hur man använder, 
Scribus. Det är ett gratisprogram som fungerar på 
samma sätt som Adobes layoutprogram In-Design. 
Scribus är ett relativt lätt layoutprogram som kan 
vara användbart för redaktörer eller layoutare. Ingen 
som var på plats hade använt programmet tidigare 
men det kanske blev ändring på det efter demonsta-
tionen. 

En sak som mer och mer det pratas om är RSS. Inte 
så många vet vad det är och kan användas till. RSS-
flöden som det kallas används till att samla informa-
tion från flera olika platser på ett ställe. Kan vara bra 
om man läser många dagstidningar som använder sig 
av RSS. Istället för att besöka varje tidnings hemsida 
samlas de senaste nyheterna på ett ställe. Google har 
ett webbaserat program där all den informationen 
kan samlas. 

Föreläsare under dagen var Nerikes 
Allehandas chefsredaktör Ulf Johans-
son. 

Han berättade om upphovsrätt inom journalistiken 
och vilka riktilinjer som gäller för digitala medier. 

Foto: na.se

Redaktörskonferens med släktforskarfärbundet



Alla träffar är avgiftsfria om inget annat anges! 

Info från X-län

Gävle
Gävle Jourhavande Släktforskare

Lördag den 27 november och 11 december kl 11-14 finns jourhavande släktforskare i släktforskarrummet på 
Statsbiblioteket Gefle Vapen. De kommer att hjälper er med problem samt ge tips inom släktforskningen.

Vad kan ett fotoalbum och gamla släktbilder berätta ? 
Lördag den 27 november kl. 12 kommer Gösta Carlestam till Stadsbiblioteket Gefle Vapen. Han kommer 

att berätta om hur han har lagt in lite historia i sin släktforskning med ämnet.  

Evenemang under hösten
i X-Y-Z-län

Info från Z-län

Ö-Vik/ Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs
Fortsatt verksamhet för medlemmarna och lokalen har de öppet tisdag mellan kl. 10.00 - 19.00 fram till 30 

november samt den 28 december.

Månadsmöte/ Julmöte
Lör 27 nov kl. 12.00

Möte med människor i Sápmi. Bo Lundmark berättar med ord och bild.
Presentation, se JLS-Nytt 4-2010

Glögg, lotteri (skänk vinster)

Info från Y-län

Kurs i DISGEN 8.2
Vid intresse kommer en utbildning i Disgen 8.0.2 under hösten. 

Är du intresserad att gå en kurs, kontakta Lars Åström:
v.ordförande”at”dis-mitt.se

Nästa nummer av DIS-mitt kommer i december!
Manusstop den 15:e december!

Se sid. 2 för kontaktinfo och adresser

Foto: E. Wikholm



Faddrar inom XYZ-län
Pc/Disgen-faddrar

Claes Embäck  Tel: 026-19 25 00  E-post: claes.emback”at”tele2.se
Kurt Wikholm  Tel: 026-10 23 44  E-post: kwikholm”at”gmail.com
Tony Rödin   Tel: 070-350 63 04  E-post: tony.rodin”at”home.se
Bodil Orremo   Tel: 063-446 66  E-post: bodil.orremo”atbredband.net
Staffan Bodén  Tel: 0650-56 14 17  E-post: staffan.boden”at”wtnord.net
Arne Bixo   Tel: 0691-305 02  E-post: arne.bixo”at”telia.com
Joacim Söderström  Tel: 060-15 50 30  E-post:acim.h.soderstrom”at”telia.com
Örjan Öberg   Tel: 0611-221 88  E-post: orjan”at”bakskuru.se
Per-Anders Hörling  Tel: 0620-146 13  E-post: per-anders.h”at”telia.com
Peter Johansson  Tel: 0660-37 21 09  E-post: peter.johansson-oer”at”telia.com
Lennart Näslund  Tel: 0660-37 21 09  E-post: lintagen”at”home.se

DISBYT-ombud
Bernth Lindfors Tel: 060-315 24 DISBYT-ombu disbyt”at”dis-mitt.se 

Kurt Wikholm - Ordförande

Tel: 026-10 23 44 
ordforande”at”dis-mitt.se

Jan Lillesköld - Kassör

Tel: 060-53 63 59 
kassor”at”dis-mitt.se

Emmely Wikholm - Redaktör

Tel: 026-25 62 62 
redaktor”at”dis-mitt.se

Lars Åström - Vice Ordförande

Tel: 060-50 11 41 
v.ordforande”at”dis-mitt.se

Reine Björkman - Sekreterare

Tel: 0660-189 41 
sekreterare”at”dis-mitt.se

Georg Lundqvist - Ledarmot

Tel: 0660-22 08 82 
ledarmot2”at”dis-mitt.se

Jeanette Lindblom - Ledarmot 

Tel: 060-210 97 
ledarmot1”at”dis-mitt.se

Bo Svartholm - Suppleant

Tel: 063-447 86 
suppleant1”at”dis-mitt.se

Styrelsen 2010
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Ordföranden har ordet

DIS-MITT NYTT kommer ut 4 gånger om året 
och är DIS-MITT (Datorhjälp i Släktforskningen), 
medlemstidning. 

Foto på framsidan: Jenny Wikholm, 
http://www.swedenupnorth.com

Ansvarig utgivare: Kurt Wikholm
Ordförande: Kurt Wikholm
mail: ordforande@dis-mitt.se

Redaktör: Emmely Wikholm
mail: redaktor@dis-mitt.se

Föreningen DIS-MITT
C/O Lilliesköld
Johannedalsv 150
863 36 SUNDSBRUK

Plusgiro 620 19 15-3
Org.nr 889201-9814

Har du material du vill ha med i tidningen? 
Skicka in material via e-mail;
redaktor@dis-mitt.se 

Vi förbehåller oss rätten att redigera insända bidrag.
Det är inte tillåtet att använda text och bild utan till-
låtelse eller tydlig källangivelse.

Nästa nummer utkommer i mars och manusstop sker 
söndagen den 20 februari 2011.

Året börjar gå mot sitt slut och det är till för ett 
bokslut 2010 av verksamheten för DIS-Mitt. Det 
har varit ett händelserikt år med många intressanta 
föreläsningar t.ex i Gävle av mikrobiologen Karolina 
Gullsby som berättade om DNA i släktforskningen. 
Det var många DIS-Mitt medlemmar som hade sökt 
sig till föreläsningen på Statsbiblioteket i Gävle. 

Snart vänder vi ett nytt blad till 2011 med årsmöte 
på Kustens lokal i mitten av februari. Där en ny sty-
relse ska väljas eller om den gamla ska få förtroende 
att arbeta vidare gäller även ordförande. Under året 
kommer det att hända många intressanta händelser 
inom DIS. Årsmötet kommer att vara i Västerås 
iställe för Linköping som det varit varje år och DIS-
Mitt med funktionsträff plats är ej ännu bestämd var 
det ska hållas. Det kommer även att fortsätta med 
programverksamhet från våra samarbetspartner i 
de olika orterna Östersund, Sundsvall, Ö-vik samt 
Gävle. Nu är det upp till er medlemmar i DIS-Mitt 
att komma med förslag om en plan för 2011 när det 
gäller kurser i DISGEN programmet samt föreläs-
ningar som ni vill besöka för att få lärdom i. 

Detta kan vara min sista krönika nu är det upp till er 
om ni tycker att ordförande har gjort ett bra arbete 
för medlemmarna och att han kan väljas om för en 
ny mandat period.

Nu är det bara att önska en trevlig jul och ett gott 
nytt släktforskar år 2011.

Kurt Wikholm
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Vad betyder släktforskning för dig? Ta någon minut 
och tänk på det. Många av oss tar för givet att släkt-
forska, något som man bara gör. Men vad har det för 
betydelse för just dig?

Sitter hemma en lördagskväll och tänker på varför 
jag släktforskar. Det första som kommer upp är det 
klassiska uttrycket; ”för att veta vart man ska måste 
man veta vart man har varit”.  Det är nog lite så. Att 
veta mer om sina anor känns tryggt och ger en fing-
ervisning om vad ens liv ska ta för vändningar. 

I min släkthistoria är ingenting omöjligt. Många har 
kommit från ingenstans och blivit höga personer i 
samhället. Min morfar kom från en konstnärsfamlj 
och träffade av en slump mormor som kom från en 
adlig familj som utvandrat från Åbo. Morfar hade 
kläderna han hade på sig och några saker med sig. 
När han gick bort förra året var han en av länets 
mest uppmärksammade konstnärer. Det är en person 
att se upp till.

I det här numret har det startat en ny artikelserie 
som handlar om just släkt och forskning. Den he-
ter ”Vad betyder släktforskning för dig?” och är en 
gästkrönikör som skriver svaret på frågan. Först ut är 
frilansjournalisten Camilla Dal från Gävle som be-
rättar om sin släkthistoria. För forskning och historia 
hör väldigt mycket ihop. Bilder och skrifter berättar 
en egen släkthistoria. Inte bara man och årtal utan 
hur man flyttade, vilka kläder man hade och hur 
dagssysslorna såg ut. Det är något vi som forskar ska 
ta vara på till kommande generationer.  Göra som 
notiser i forskningen och bevara bilder och liknande. 
Vi kan underlätta för flera generationer framöver 
genom att skriva lite om hur vi lever nu på 2010-ta-
let och hur vårt liv har sett ut. Det skulle garanterat 
uppskattas av släktforskare tre-fyra generationer 
framåt!

Du har alla möjligheter glöm inte det!

God jul och gott nytt 2011

Emmely Wikholm

Redaktören har ordet

Den 9 december, blev det klart att Institutet för 
språk och folkminnen får huvudansvaret för att 
trygga Sveriges immateriella kulturarv. Sverige an-
sluter sig till Unescos konvention om hur människors 
traditioner, berättelser, folkmusik, dans och andra 
immateriella kulturarv ska tryggas och institutet ska 
utveckla arbetet med tillämpningen av konventionen.

Arbetet kommer att genomföras i samarbete med 
många aktörer inom området och representanter för 
scenkonsten, de nationella minoriteterna, invandrade 
kulturer, studieförbunden samt ideella organisationer.

"Vi är mycket glada för detta uppdrag som är en 
spännande utmaning. Vi ser fram emot dialogen med 
berörda aktörer och hoppas på ett givande samarbete 
både under och efter den treåriga uppdragsperioden", 
säger Ingrid Johansson Lind, generaldirektör vid 
Institutet för språk och folkminnen.

Konventionen syftar till att höja medvetandet om, 
öka kunskaperna om och säkra respekten för de im-
materiella kulturarven.

Institutet kommer att tillföras 1,5 miljoner per år 
fram till 2013 för arbetet. En delrapport av uppdra-
get ska redovisas 2012 och en slutrapport ska lämnas 
till regeringen i februari 2014.

”Sverige får i och med ratificeringen möjlighet 
att utveckla ett aktivt och modernt arbete med de 
immateriella kulturarven. Genom samverkan och 
samordning kan immateriella kulturarv som sedvän-
jor och färdigheter tryggas, vidareföras och levande-
göras”, säger Ingrid Johansson Lind.

Källa: Institutet för språk och folkminnen
http://www.sofi.se/4529

Så ska våra vaonor och traditioner tryggas
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Svenska kyrkor

Livet går vidare

Sockenskiva med familjeregister
för Torp socken i Medelpad 1500-1900

En guide till Sveriges främsta kulturskatt - kyrkorna. 
Boken visar de 200 viktigaste kyrkorna och lyfter 
fram det som är typiskt för varje landskap. Kyrkorna 
har funnits i 1000 år och varje generation har sina 
avtryck. Boken visar också på dolda tecken och öpp-
nar rum som inte tidigare varit kända för en större 
allmänhet. En bra guide till Sveriges historia. Rikt il-
lustrerad med 1000 nya bilder och ett 100-tal kartor. 
Samt vägbeskrivning för den som vill göra ett besök! 

Författare: Catherine Bonnier, Göran Hägg, Ingrid 
Sjöström

Köp den i Rötterbokhandeln. 
Artikelnummer 20059. 
Medlemspris 248 kr. Icke medlemmar 275 kr.

Denna CD innehåller personregister för folk som 
har bott i Torp socken ca 1500-1900. Förutom 
personregistret innehåller skivan även annan infor-
mation som kan vara av intresse för dem som forskar 
på Torp bl.a. bomärken, utdrag ur Elfsborgs lösen, 
Bygdéns herdaminne för Torp, kartor, historik över 
kyrkan i Torp, porträtt på Torpsbor och sockenbe-
skrivning.

Underlaget till familjeregistret är sammanställt av 
Kerstin Åkerberg, Norrtälje, från många olika källor 
och egen forskning i kyrkoarkiven samt med bidrag 
från hjälpsamma Torp forskare. Mycket av de tidiga 
data kommer från MGFs tidigare CD produktion så 
som Medelpad CD och eftersom en stor del av ätt-
lingarna till kyrkoherden Martinus Laurentii kom-
mer från Torp så finns även data från CD:n av hans 
ättlingar som MGF producerat med. Även om CD 
på vissa grenar innehåller personer födda framtill 
1936, så har inte avsikten varit att få till en heltäck-
ande kartläggning av personer fram till 1935 utan 
andelen av personerna som har bott i socken och 
finns med på skivan minskar på slutet av 1800-talet 
och sjunker kraftigt efter år 1900.

CD:n innehåller 21137 personer uppdelat på 
5890 familjer. Ca 15000 av personerna är födda på 
1800-talet.

Kontakta Bernth Lindfors för köp och information. 
bernth.lindfors@telia.com

Pris: 200 kr för medlemmar i MGF och icke med-
lemmar 250 kr.

Livet går vidare - Älvdalen och Rättvik efter de stora 
häxprocesserna 1668-1671

Författare: Marie Lennersand och Linda Oja

Mellan 1668 och 1671 pågick omfattande häxpro-
cesser i Dalarna. Ett stort antal kvinnor, män och 
barn anklagades för att vara häxor som vänt både 
Gud och det kristna samhället ryggen. De flesta kla-
rade sig dock med livet i behåll. Men hur blev deras 
liv efteråt? 

Köp den i Rötterbokhandeln. 
Artikelnummer 20101. 
Medlemspris 198 kr. Icke medlemmar 219 kr.
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Jag bor i Gävle och arbetar som frilansande kul-
turskribent, konstnär och cirkelledare. En av mina 
cirklar heter Skriv ditt liv och tangerar ett av mina 
stora intressen, släktforskning. 

Intresset för hur det var förr i tiden började tidigt. 
Ofta bad jag mamma och pappa att ”berätta hur det 
var när du var liten”. Ivrigt sög jag i mig berättelser 
från en tid då mycket var annorlunda, trots att den 
inte låg längre bort än ett par, tre decennier. I tjugo-
årsåldern ritade jag, med mina föräldrars hjälp, en 
släktkarta och när jag i samma veva läste på folkhög-
skola gjorde jag ett porträtt av min farmor, som kom 
från en äventyrlig, värmländsk emigrantfamilj. 

Många år har gått sedan dess och intresset har 
hängt med. Jag forskar nu på min, min mans och vår 
svärsons släkter. Forskningen tar mig till finnmarker, 
soldattorp, bruk, backstugor, bergsmansgårdar och 
bondbyar. Till skomakerier, järnvägsstationer, herr-
gårdar, statarlängor. Till Illinois, Californien, Kansas 
och Montana. Jag bevittnar krig, hungersnöd och 
farsoter. Historien uppenbarar sig och engagerar mig 
som skolan aldrig lyckades göra. 

När jag skaffade bredband tog forskningen fart på 
allvar. På nätet hittade jag andras forskning och 
gratistjänster som Ellis Island, Familysearch, Släkt-
data, Centrala soldatarkivet, Folkräkningen 1890, 
Ancestry, lantmäteriverkets historiska kartor samt 

Stockholms Stadsarkivs suveräna sida med rote-
mansarkivet och mantalslängder. 

Betaltjänster jag provat är SVAR och Arkiv Digital, 
vars lättlästa färgbilder hjälpt mig knäcka flera nötter 
under hösten. Forskningen skriver jag in i Min Släkt. 
Andra forskare har också hjälpt till. 

Före datorernas tid reste min moster runt till pas-
torsexpeditioner i Östergötland, Närke och Skåne på 
jakt efter släktens ursprung. En morbror har bidragit 
med levnadsbeskrivningar, brev och tidningsurklipp, 
från Sverige och USA. På min mans mors sida hade 
ingen forskat förut. Han visade sig ha anor från finn-
markerna i Dalarna, Hälsingland, Gästrikland och 
Västmanland. De sökte sig till bruken, blev smeder 
och sammanstrålade småningom i Dådrans Bruk. 

Det är en intressant, vittförgrenad släkt som delar 
anor med Dan Andersson och Lasse Åberg. Långt 
tillbaka finns färgstarka personer som spelmannen 
Pekkos Per från Bingsjö och gruvingenjören Stor-
Hemming. 

Mitt senaste projekt är utskrift av kartblad. Där ska 
jag rita in de olika släktgrenarnas boplatser och flytt-
vägar, allt för att få geografisk överblick. Att släkt-
forska är verkligen att resa, i tid och rum.

Camilla Dal

Att resa i tid och rum
I det här numret startar vår nya artikelserie i ”Vad 
betyder släktforskning för dig?” Personer som är el-
ler mindre kända i släktforskarkretsar får skriva hur 
de släktforskar eller vad de vet om sin släkt. Det är 
väldigt intressant att få ta del av andras metoder och 
anekdoter. Vem vet du kanske är släkt på långt håll 
med personen som du läser om? Det kan bara bli 
bra! 

Först ut i våran artikerserie är journalisten Camilla 
Dal från Gåvle. Hon skriver bland annat om hur tek-
niken utvecklas samtidigt som skrifterna blir äldre. 
Idag är det inte många som längre sitter på pastors-
expeditionerna med förstorningsglas och en termos 
kaffe. Allt finns på nätet och kan mer eller mindre 
lätt hittas. Tekniken gör att fler kan forska hemifrån 
utan långa resor och begränsade av öppettider.

Nästa nummer kommer det en ny forskare som bl a 
ska berätta om sina anor från bland annat Åland. FOTO: Maria Dal
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De första bilderna som finns bevarade från Jämtland 
är tagna i början av 1860-talet. 

År 1897 kom den första fotolagen som skulle skydda 
ett verks konstnärliga värde för yrkesfotografer samt 
även några regler för allmänna foton.
År 1994 kom den upphovsrättslag som vi har idag. 
Man skiljer på två olika typer av bilder i lagen.

a) Fotografiska verk. Ska ge skydd för yrkesfoto-
grafers och andra professionella fotografers bilder. 
För att ett fotografi ska kallas för fotografiskt verk 
krävs det att två fotografer oberoende av varandra 
vid ungefär samma tidpunkt inte har skapat likadana 
fotografier. Om så skett är fotografierna inte fotogra-
fiska verk, utan istället fotografiska bilder. Bilderna 
blir fria 70 år efter fotografens död. Exempel: Om 
fotografen dött 1924 släpptes bilden fri 1994, om 
fotografen dog 1940 så släpps bilden fri 2010.
Efter fotografens död är det den som får upphovsrät-
ten genom arv, testamente eller gåva som har ensam-
rätten att bestämma över bilden i 70 år.  

b) Fotografiska bilder tagna av privatpersoner med 
egen kamera, dvs tagna av vem som helst som inte 
har fotografi som yrke. Dessa bilder finns oftast i 
familjealbum. Bilderna blir fria 50 år efter den dag 
bilden tas. Exempel: en bild som togs 1970 blir fri 
2020, en bild som togs 1994 blir fri 2044, en bild 
som tas 2010 blir fri 2060.

Vad gällde i gamla fotolagen före 1994? Fotografier 
med ”vetenskapligt eller konstnärligt värde” (mot-
svarar a ovan) hade och har fortfarande ett skydd 
som motsvarar 1994 års upphovsrättslags skydd 
för verk, dvs. 70 år från fotografens dödsår, medan 
”bilder i allmänhet” (motsvarar b ovan) skyddades i 
25 år.

Vid användning av privata bilder som tagits innan 
år 1969 och som inte har vetenskapligt eller konst-
närligt värde krävs inget tillstånd från fotografen 
längre, eftersom skyddstiden har löpt ut. Bilden var 
alltså fri 1994 när nya lagen kom eftersom den tagits 
mer än 25 år före 1994. Den gamla lagen gällde ju 
till 1994 och hade som gräns 25 år.

Med bilder menas fotografier, teckningar, illustratio-
ner, konstverk och collage.

Med original menas den bild som upphovsmannen 
skapar analogt eller digitalt. Grundregeln är att den 
som äger negativet, glasplåten eller den digitala filen 
till ett fotografi har rättigheten till bilden. Det är inte 
den som har en pappersbild som har rätten till foto-
grafiet. Det har många svårt att förstå eftersom man 
betalat yrkesfotografen för pappersbilden.
Den som äger bilden kan skriva ett avtal med en 
motpart där man överlåter äganderätten av bilden till 
annan, tex ett museum eller en hembygdsförening 
eller överlåter delar av äganderätten. Om man delar 
äganderätten ska båda parter dela på ersättning för 
bilden vid försäljning.

Om man skannar en bild för att använda i en bok, på 
Internet, i intranät eller på en dvd-skiva måste man 
alltid fråga ifall bilden inte är fri. Om man frågar 
och får ja, så får man bara rätten att använda bilden 
just vid det specifika tillfället. Man måste alltså fråga 
varje gång man vill använda bilden i något annat 
sammanhang. Inga ändringar får göras i bilden utan 
upphovsmannens tillstånd. Beskärning av bilden kan 
tillåtas vid redaktionell publicering om innehållet 
inte förvanskas.
Upphovsmannens namn ska alltid anges när en bild 
används.

Regler för användade av bilder

Fotograf okänd
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Vad är tillåtet och inte tillåtet att göra? 
Man kan surfa runt och ladda ner en bild privat i sin 
egen dator, det är tillåtet för alla bilder. Att sprida 
bilden vidare är inte tillåtet utan tillstånd om bilden 
inte är fri. 
Man kan köpa en pappersbild eller en fotokopia och 
sätta i sitt eget album eller en digital bild i sitt eget 
släktforskarprogram hemma i datorn, det är tillåtet 
utan användaravvgift.
Bibliotek får bevara en bild i analog form tex för 
läsapparater eller i en enskild artikel.
Vid offentlig visning av bilder på konstverk tex på ett 
galleri behöver man inte tillstånd.
Bild i bild, tex bilden är bakgrund i en bild, det är 
tillåtet. Man behöver inte fråga konstnären.
Förlaget måste ha tillstånd av fotografen för att pu-
blicera bilden i en bok om bilden inte är fri.
Fritt i recension av konst, utställning mm (ej digi-
talt), fritt i dagshändelse i tidning (ej på webbsida)
Fri avbildning av konstverk tillåten utomhus samt i 
annonser inför utställning.
Fritt att avbilda byggnader i Sverige.

Vad gäller människor på bilden?
Porträttbilder. Man får ej använda bilden utan sam-
tycke av både fotografen och beställaren. Viktigt vid 
tryck och på Internet. 
Om upphovsmannen har skapat en bild där männis-
kor finns avbildade kan det behövas ett godkännande 
från dessa för att bilden ska få publiceras i reklam 
eller i digital form. Förutsättningen är att personerna 
på bilden är identifierbara och framträdande på bil-
den. Det betyder att en person måste lämna godkän-
nandet aktivt och helst skriftligt.

Okänd fotograf
Om man inte vet vem som fotograferat så ska man 
kunna visa att man gjort efterforskningar för att hitta 
fotografen. Man kan då skriva fotograf okänd vid 
publicering. Dyker den rätta fotografen upp så måste 
man kunna bevisa att man verkligen ansträngt sig för 
att hitta rätta fotografen, annars kan man råka på ett 
skadestånd eller en faktura för användandet av bilden 
på några tusenlappar.
Är man osäker om den som tagit bilden är en yrkes-
fotograf eller en amatör bör man för säkerhets skull 
använda gränsen 70 år efter yrkesfotografens död. 
Alternativt att man gjort grundliga efterforskningar 
och inte hittat någon fotograf och då skriver fotograf 
okänd.

Om man vet vem fotografen är, så är man skyldig att 
undersöka vem som har rättigheten till bilden, tex 

Den 12 februari 2011 bjuder DIS-MITT in till års-
möte på Kusten folkets hus, Sundsvall. Alla medlem-
mar är välkomna!

Preliminärt program
11.00 Ordinarie årsmötetsförhandlingar. 

12.00 Fika.

12.30 Föredrag: Mikrobiologen Karolina Gullsby 
från Gävle berättar om släktforskning och DNA. De 
hör mer ihop än vad man kan tro.

15.00 Beräknar vi att vara klara. 

Mycket varmt välkomna!

Valberedningen tar gärna in förslag till Årsmötet. 
Vi ser gärna någon från Östersund, men vi har flera 
poster att fylla och alla förslag beaktas. Förslag kan 
sändas till val@dis-mitt.se

Vill du ha mer information om uppdraget innebär 
kontakta någon i styrelsen så får du mer information.

fotografen, ättlingarna, något museum eller en hem-
bygdsförening. Är det en privatbild tagen före 1994 
är det viktigt att undersöka om bilden är äldre än 25 
år, tagen före 1969, för då är den fri att använda.
Observera att det inte blev vanligt med privat ka-
mera först efter andra världskriget, så de flesta bilder 
innan dess är faktiskt tagna av yrkesfotografer och 
då gäller 70 år efter fotografens död. Fria nu 2010 är 
bilder som tagits av en yrkesfotograf som dött före 
1940.

Många har album hemma med de små hårda por-
trättbilder som yrkesfotografer tog, dessa är fria när 
fotografen varit död i 70 år. Sådana foton köpte man 
ofta i flera ex, gav bort och använde som visitkort. 
Det är därför de finns i så många privata album. På 
många av fotona står det fotografens och ateljèns 
namn. Det är då lätt att få reda på när dessa fotogra-
fer dog. De kan tex finnas med på dödskivan.

Kerstin Ellert, JLS, Östersund 

Årsmöte i Sundsvall 2011
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Alla träffar är avgiftsfria om inget annat anges! 
Info från X-län

Gävle
Vi håller på att planera vårens aktiviteter och återkommer senare 

med kommande träffar och evenemang i Gävle!

Däremot vill vi önska alla som varit engagerade i DIS-Mitt och våra medlemmar
en härlig julhelg och gott nytt 2011!

Evenemang under vintern
i X-Y-Z-län

Info från Y-län

Kurs i DISGEN 8.2
Vid intresse kommer en utbildning i Disgen 8.2a under våren. 

Är du intresserad att gå en kurs, kontakta Lars Åström:
v.ordförande@dis-mitt.se

Foto: E. Wikholm

Foto: E. Wikholm
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Ö-Vik/ Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs
I Ö-vik har lokalen jullöppet mellan 10.00 - 19.00 den 28/12-2010

Tisdag 11 jan 2011 är lokalen öppen som 
vanligt fram till 26 april 2011

Årsmöte 26 februari 2011, mer info kommer

Den 2 mars 2011 kommer vi att deltaga vid Kultursarvs-onsdag
 i Örnsköldsviks Museum se vår hemsida för mer info

Info från Z-län

JLS Östersund
Månadsmöte

Lö 15/1 Kl. 12.00 JLS Östersund
Giftas och skiljas på 1600-talet – hushållsstrukturer under 1600-talet

Anna Hansen 

Forskarkväll
On 19/1 Kl. 18.30

Barnhemsbarn 
Arne Ahlström berättar

Forskarkväll
On 26/1 Kl. 18.30

Bouppteckningar på 1800-talet
Agneta Brink berättar

Forskarkväll
On 2/2 Kl. 18.30

Familjen i äldre lagstiftning
Bodil Orremo och Brita Brännström berättar

Forskarkväll
On 23/2 Kl. 18.30

Alla soldater i fem byar i Brunflo,
 kartlagda med hjälp av soldatregistret på ÖLA

Kurth Malmberg berättar

Månadsmöte
On 26/2 Kl. 12.00

Jämtlands soldater i krig och fred + möjlighet till frågor om egna soldater
Karl Göran Eriksson berättar

Forskarkväll 
To 3/3  Landsarkivet kl. 18.00

 Georg Hansson visar hur man söker i Landsarkivets soldatregister
Anmälan senast 27/2 till

Kurth Malmborg, 063-20592

Nästa nummer av DIS-MITT NYTT kommer i mars 2011!
Manusstop den 20 februari 2011!
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Faddrar inom XYZ-län
Pc/Disgen-faddrar

Claes Embäck  Tel: 026-19 25 00  E-post: classe.e@tele2.se
Kurt Wikholm  Tel: 026-10 23 44  E-post: kwikholm@gmail.com
Tony Rödin   Tel: 070-350 63 04  E-post: tony.rodin@home.se
Bodil Orremo   Tel: 063-446 66  E-post: bodil.orremo@bredband.net
Staffan Bodén  Tel: 0650-56 14 17  E-post: staffan.boden@wtnord.net
Arne Bixo   Tel: 0691-305 02  E-post: arne.bixo@telia.com
Joacim Söderström  Tel: 060-15 50 30  E-post: joacim.h.soderstrom@telia.com
Örjan Öberg   Tel: 0611-221 88  E-post: orjan@bakskuru.se
Per-Anders Hörling  Tel: 0620-146 13  E-post: per-anders.h@telia.com
Peter Johansson  Tel: 0660-37 21 09  E-post: peter.johansson-oer@telia.com
Lennart Näslund  Tel: 0660-37 21 09  E-post: lintagen@home.se

DISBYT-ombud

Bernth Lindfors Tel: 060-315 24 E-post: disbyt@dis-mitt.se 

Kurt Wikholm - Ordförande

Tel: 026-10 23 44 
ordforande@dis-mitt.se

Jan Lillesköld - Kassör

Tel: 060-53 63 59 
kassor@dis-mitt.se

Emmely Wikholm - Redaktör

Tel: 026-25 62 62 
redaktor@dis-mitt.se

Lars Åström - Vice Ordförande

Tel: 060-50 11 41 
v.ordforande@dis-mitt.se

Reine Björkman - Sekreterare

Tel: 0660-189 41 
sekreterare@dis-mitt.se

Georg Lundqvist - Ledarmot

Tel: 0660-22 08 82 
ledarmot2@dis-mitt.se

Jeanette Lindblom - Ledarmot 

Tel: 060-210 97 
ledarmot1@dis-mitt.se

Bo Svartholm - Suppleant

Tel: 063-442 86 
suppleant1@dis-mitt.se

Styrelsen 2010
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Ordföranden har ordet

DIS-MITT NYTT kommer ut 4 gånger om året 
och är DIS-MITT (Datorhjälp i Släktforskningen), 
medlemstidning. 

Foto på framsidan: Kurt Wikholm,
Fyr vid Öregrund

Ansvarig utgivare: Kurt Wikholm
Ordförande: Kurt Wikholm
mail: ordforande@dis-mitt.se

Redaktör: Emmely Wikholm
mail: redaktor@dis-mitt.se

Föreningen DIS-MITT
C/O Lilliesköld
Johannedalsv 150
863 36 SUNDSBRUK

Plusgiro 620 19 15-3
Org.nr 889201-9814

Har du material du vill ha med i tidningen? 
Skicka in material via e-mail;
redaktor@dis-mitt.se 

Vi förbehåller oss rätten att redigera insända bidrag.
Det är inte tillåtet att använda text och bild utan till-
låtelse eller tydlig källangivelse.

Nästa nummer utkommer i juni och manusstop sker 
den 26 maj 2011.

Så har DIS-Mitt lagt ett nytt årsmöte på arkivets 
hylla. Nu är det bara att arbeta vidare till nästa 
årsmöte. Det kom ungefär 50 personer till årsmötet 
2011 som hölls i Kustens lokal. Efter årsmötet bjöds 
det på fika och föreläsning av mikrobiologen Karoli-
na Gullsby från Gävle. Ämnet var DNA och släkt-
forskning, ett uppskattat inslag av medlemmarna.

2011 kommer att bli ett intressant år för DIS-MITT. 
Det är nämligen 20 år sedan som föreningen ut-
vecklades till en förening i Norrland. Föreningen har 
vuxit sig till en medelstor förening inom DIS, som 
har runt 1000 medlemmar. Den har vuxit i regionen 
som blivit samarbetspartner och arbetar tillsammans 
med DIS-MITT. När det gäller Disgen programmet 
så har det utvecklats till ett homogent program med 
många funktioner som man har nytta av i sin släkt-
forskning. 

Jag var nyligen i Skottland på en släktträff. En dag 
gick vi till slottet som finns på kullen i Edinburgh. 
Vi gick in i ett av husen. Innanför dörren fanns en 
vägg som säkert skulle kunna få en släktforskares 
hjärta att slå lite extra. Där fanns ett släktträd över 
det engelska kungahuset ända från år 836 och fram 
till Drottning Elisabeth och prins Philip. Ett vackert 
utfört arbete som börjar med anfadern illustrerad av 
en rot, som sedan utvecklas till en maskros. Jag und-
rar fortfarande varför man har valt en maskros som 
symbol för det engelska kungahuset? Maskrosen är 
ju ett ogräs som många tar bort från sin gräsmatta.

Nu till det som ska hända i vår region. Närmast är 
det DIS årsmöte i Västerås. Sedan blir det släkt-
forskardagen i helt Sverige lördagen den 19 mars. 
DIS-Mitt kommer att medverka på följande orter; 
Örnsköldvik, Östersund, Sundsvall och Gävle. Besök 
gärna våra montrar. Ni kan också gå in på vår hem-
sida för att se våra aktiviteter som vi har under våren.

Ha en härlig släktforskarvår!

Kurt Wikholm
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Nytt år och nya utmaningar! 2010 blev ett bra år för 
mig och DIS-MITT. I Gävle, där jag bor, ordnade vi 
regelbundna träffar på Stadsbiblioteket Gefle Vapen, 
något som kommer fortsätta under våren. Sen får 
man inte glömma succé med Jourhavande släkt-
forskare som vi också ordnar på biblioteket. Varan-
nan lördag kan vem som helst som är intresserad 
av släktforskning få hjälp, råd och tips att fortsätta 
komma framåt med sin forskning. Många människor 
har använt släktforskarrummet för sin forskning och 
några nya har kommit till. En stor seger för släkt-
forskningen!

Vad har 2011 att bjuda på?
I Gävle kommer vi fortsätta med våra träffar ca 
en gång i månaden och Jourhavande släktforskare 
varannan lördag på biblioteket. Nu närmast blir det 
släkforskardag 19 mars. Då kommer DIS-MITT att 
ha ett bord på stadsbiblioteket. Jan Mårtensson kom-
mer för att föreläsa om sin senaste bok Tessin - en 
lysande epok. Om du hade tänkt komma så paxa en 
plats i god tid. Under hans föredrag i Örebro under 
släktforskardagarna 2010 drog han fullt hus och 
några besvikna fick inte plats. 

Som alltid är jag väldigt glad över att få in era hem-
byggds-/släkforskartidningar. Det är alltid intressant 
och roligt att läsa vad som händer i era föreningar. 
I detta nummer har Bo Svartholm skrivit om döda 
och begravda i Jämtland. Sen forstätter vår arti-
kelserie; vad betyder släktforskning för dig. I detta 
nummer har Daniel Gustavsson som är ansvarig för 
släktforskarrummet på Stadsbiblioteket, skrivit om 
sin släktforskning. 

Till sist får jag inte glömma årsmötet i Sundsvall 
som ägde rum för några veckor sen. Många från 
reigionen hade kommit för att vara med på de sed-
vanliga förhandlingarna och sen lyssna på Karolina 
Gullsby. Hon berättade om släktskap och DNA för 
en väldigt koncentrerad publik. Jag får samtidigt pas-
sa på att välkomna Magnus Hellsten, Marie-Louise 
Holm och Peter Johansson till vår nya styrelse!

Jag tror 2011 kommer bli en jättebra släktforskarår!

Emmely Wikholm

Redaktören har ordet

3

Sedan en tid tillbaka ägs Genline av Ancestry som är 
världens största släktforskarföretag.

Nu finns Genlines kyrkböcker tillgängliga på An-
cestry.se. För att få tillgång till kyrkböckerna och 
mycket annat material, bland annat uppgifter om 
emigration, går det köpa ett Sverige-abonnemang 
som endast kostar 995 kr/år. Man kan även teckna 
ett World Deluxe-abonnemang som ger tillgång till 
allt material på Ancestrys webbplats. Ordinarie pris 
för ett sådant abonnemang är 1 995 kr. Är du med-
lem i en släktforskarföreningen ansluten till Sveri-
ges Släktforskarförbund betalar du 1 496 kr. Detta 
erbjudande finns här:
http://landing.ancestry.se/offers/se/Sveriges.aspx

Existerande abonnemang hos Genline fortsätter och 
kan använda precis som vanligt. När abonnemanget 
upphör kan man välja att istället teckna ett abonne-
mang hos Ancestry.se.

Webbplatsen Familjeband.se kommer att försvinna 
inom kort och Ancestry rekommenderar att man 
istället använder Ancestrys tjänst för släktträd. Om 
någon redan har ett släktträd hos Familjeband.se kan 
man tills vidare fortfarande logga in och använda 
sitt träd. Ancestry arbetar på en funktion som ska 
göra det enkelt för att exportera träd/uppgifter från 
Familjeband.se till Ancestry.se.

Genlines navigator Family Finder är inte överflyttad 
till Ancestrys webbplats.

Källa: Rötter

Svenska kyrkböcker nu på Ancestry

Ny app gör det möjligt att ta med ditt släktträd var 
du än är och göra uppdateringar till trädet direkt från 
din iPad eller iPhone.

Ancestry.se släpper idag en ny gratis app på svenska 
för iPads och iPhones. Denna app är speciellt anpas-
sad för läsplattor och drar nytta av iPads stora skärm 
för att visa flera generationer i släktträdet tillsam-
mans med bilder från originaldokument och foton. 
Detta gör iPaden till det perfekta redskapet för den 
som på ett enkelt sätt vill visa och dela sitt träd med 
familj och vänner.

Källa: Rötter

Släktforska i din iPad/iPhone

http://landing.ancestry.se/offers/se/Sveriges.aspx
http://www.familjeband.se
http://www.ancestry.se
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Jag heter Daniel Gustavsson och jobbar som bib-
liotekarie på Stadsbiblioteket Gefle Vapen. Tidigare 
jobbade jag som enhetschef för biblioteken i Valbo, 
Forsbacka och Norrsundet men ville göra något an-
nat. Sagt och gjort, i maj började jag mitt nya jobb. 
En av mina arbetsuppgifter blev att ansvara för bib-
liotekets släktforskarrum. Men hur ansvarar man om 
något man inte vet något om? Det kan man ju inte. 
Jag kände mig nödgad att gå släktforskarkurs. 

Jag hade ingen aning om vad som väntade mig. Inte 
egentligen. Det enda jag visste om släktforskning var 
de mer eller mindre mystiska ord jag hört från släkt-
forskarrummet. Vissa ord var relativt begripliga, som 
kyrkoarkiv och flyttningslängder. Andra var mindre 
begripliga, som ansedel och ryttareänka.  

 Fast någon uppoffring var det inte. Jag har alltid 
gillat historia och jag har alltid gillat att forska. C-
uppsatsen på Högskolan I Gävle och D-uppsatsen 
på Uppsala Universitet var projekt som jag gillade. Så 
kombinationen historia och forskning borde ju vara 
något för mig. Det stämde! 

En helt ny värld öppnade sig under släktforskar-
kursen. Inte nog med att jag nu vet vad ryttareänka 
betyder, jag vet mer om mig själv och ett Sverige 
och Finland från förr. Via fantastiska databaser som 
SVAR, Arkiv Digital och Genline (som alla finns att 
tillgå på biblioteket) har jag bland annat hamnat ett 
1800-talets Örebro Län.   

Det jag finner vara svårast inom släktforskningen är 
skrivstilen. Maken till kråkfötter har jag inte ens sett 
skrivna av en läkare (som enligt myten har världens 
sämsta handstil). Jag tillhör dessutom den genera-
tion som har problem att tyda vanlig handstil. Till 
och med den trevliga serien Medelålders Plus som 
bland annat finns att läsa i Gefle Dagblad är svårläst 
för mig. Men det är som sagt ingen mot hur präs-
terna skrev förr. När jag väl lyckas tyda ett ord förstår 
jag inte heller alltid vad det betyder. Vad betyder 
till exempel däneman? Jo, tydligen ”en rejäl karl”. Så 
ibland, eller snarare ganska ofta, måste jag inte bara 
tyda handstilen utan sedan tyda vad ordet egentligen 
betyder. Samtidigt är detta en rolig utmaning inom 
området släktforskning.

Min lärare i släktforskning sa att man behöver de 
tre T:na när man släktforskar. Tid, tålamod och tur. 
Tålamod är inget problem för mig. Jag kan sitta 
länge och bäddra i kyrkoarkiv och liknande. Har jag 
bara en het kopp kaffe så går det bra. Tur brukar inte 
heller vara något problem. Fler än en gång har jag 
slagit upp en sida på måfå och hittat det jag söker. 
Tid däremot…

Jag börjar förstå varför medelåldern är hyfsat hög 
inom släktforskningen. Det är ju då tiden finns. Som 
nybliven förälder är det svårt att ens hinna äta. I alla 
fall varm mat. Hur ska man då hinna släktforska?

Daniel Gustavsson

Tid, tålamod och tur
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Man var i första hand ute efter dokumentation av  
äldre gravar som kanske riskerades att tas bort på 
grund av. avsaknad av gravansvarig. I allmänhet blev 
antalet genomförda undersökningar ej så stort med 
undantag för några få socknar.
Befintliga uppgifter hittar ni på Rötters hemsida, 
projektet Gravvårdar.

Begravda i Sverige kom ut i dec 2009 som DVD 
i sin första version med uppgifter till ca juli 2009. 
Innebar att många kyrkogårdsförvaltningar gjort 
utdrag ur församlingarnas  register. Tidigare har en 
motsvarande utgåva gjorts för Stockholm (Begravda i 
Stockholm). Skivorna säljs av Släktforskar¬förbundet 
och även SVAR.

Efter detta har vissa kyrkogårds¬förvalt¬ningar 
lämnat ut uppgifter till vissa webbplatser så att sök-
ning kan ske online. Detta gäller Gravsatta i Sverige: 
www.gravar.se, Finngraven: www.finngraven.se och 
Svenska gravar:  www.svenskagravar.se. Jämtländska 
församlingar är hittills bara med i den förstnämnda 
länken. 

Församlingar inom Bergs kommun
Alla socknar klara i Dödbok 1901-2009 !!
Claes Schibler har gjort en mycket stor insats (ca 
11500 poster)
Däremot finns inga uppgifter för socknar inom 
Bergs kommun i ”Begravda i Sverige” utom för Stor-
sjö f. Enstaka mager gravinventering (Oviken).

Församlingar inom Bräcke kommun

Bräcke, Bodsjö delvis klara med Dödbok, behöver 
dock kompletteras.
Övriga 5 socknar ej med.
Inga uppgifter med i ”Begravda i Sverige” utom f 
Storsjö. Enstaka mager gravinventering.

Församlingar inom Härjedalen   
Det flesta socknar klara i Dödboken genom Claes 
Schibler (Se Berg ovan).
4 st. socknar dock kvar.
4 av 11 socknar med i Begravda i Sverige
Enstaka mager gravinventering

Församlingar inom Krokom
Så gott som alla socknar med i Dödboken. Bra!
Undantag delperiod för Föllinge. Denna socken finns 
däremot med i Begravda i Sverige.
I sistnämnda register finns även Hotagen och Laxsjö.
7 av 10 socknar har haft besök för registrering av 
gravvårdar. Dock ett fåtal av alla gravar.

Församlingar inom Ragunda
Ingen socken registrerad för perioden 1901-1946 för 
Dödboken!
I registret Begravda i Sverige är bara Ragunda själv 
med, ej övriga 3 socknar.
När de gäller registrering av gravvårdar är Stugun 
exceptionell med 
188 beskrivningar, följd av Ragunda med 84 beskriv-
ningar. Dessa utgör rekord för länet.

Församlingar inom Strömsund
Socknar ganska dåligt registrerade för Dödboken, 
endast Frostviken och Tåsjö klara. Hammerdal är 
bara klar från 1935. Återstår arbete för 4 socknar.
För Begravda i Sverige  har uppgifter från 5 av 8 
socknar skickats in av 
kyrkomyndigheten. Gravinventeringen är mager. 
Kombinationen ”saknade register för  Dödbok eller 
Begravda i Sverige” gäller för Bodum och Fjällnäs.

Församlingar inom Åre
För Dödboken är Hallen och Mörsil klara. Kall och 
Mörsil behöver kompletteras. 
Marby, Matmar, Undersåker, Åre behöver bearbetas.
Däremot år det bättre med Begravda i Sverige. Där 
är de flesta socknar med. 
Kombinationen ”saknade komplett register för  Död-
bok eller Begravda i Sverige” gäller för 
Kall och Åre. Gravinventeringen är mager.

Olika register över döda i Jämtland

Sveriges dödbok 1901 
– 2009 kom ut i sin 5:e 
version i aug 2010 som 
DVD. Uppgifterna kom 
från olika register som 
bearbetats av släktfors-
kare. Skivan säljs av 
Släktforskarförbundet 
och även SVAR.

Gravinventeringar har 
gjorts med start 1987.  
Dessa gjordes av släkt-
forskare som åkt ut och 
ritat av eller fotograferat 
gravvårdarna. Foto Bo Svartholm
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Församlingar inom Östersund
För Dödboken är Lockne, Marieby, Norderö och 
Näs klara; dessutom är Lit delvis klar (från 1935). 
Bland annat återstår Brunflo, Frösö och Östersund 
och för dessa behövs även kompletteringar för tiden 
1947-1970.

Som reservregister för Dödboken får man använda 
Begravda i Sverige som faktiskhar med alla för-
samlingarna i kommunen! När det gäller gravbe-
skrivningar finns det lite fler än i övriga kommuner, 
Ragunda ej medräknad, men långt ifrån det mål det 
nya projektet har, helst ska alla gravvårdar finnas med 
foton.
 
Vill ni hjälpa till så här på vinterhalvåret med att 
komplettera Dödboken för tiden från 1901 så finns 
mer uppgifter på Rötter under menyalternativet 
Namn åt de döda. För hela Sverige anser man att 70 
% av samtliga döda under de åren ingår. Kontaktper-
son är Ann-Lena Hultman. Satsa gärna  arbete för 
en socken/församling som varken har registrerats för 
Dödbok eller är med i Begravda i Sverige!

För sommaren skulle det vara bra om tid satsades att 
göra gravinventeringar med digitalkamera mm. På 
Rötters hemsida finns mer information under meny-
valet Gravvårdar. 
Där finns manual och blanketter för uppgifter. 
Förbundet håller på att skanna in det material som 
hittills skickats in för ca 100 000 st. gravvårdar.

På föreningens hemsida kommer senare under Län-
kar finnas en sida som lite mer i detalj visar för varje 
församling/socken om registrering skett i Dödboken 
och/eller Begravda i Sverige.

Bo Svartholm 

Årsmöte 2011 - Sundsvall
Verksamhetsberättelse DIS-MITT

Ordförande Kurt Wikholm hälsade alla välkomna 
till det 19:e årsmötet för DIS-MITT på Kusten och 
öppnade mötet. Därefter lämnade han över klubban 
till Robert Hammarstedt som blev ordförande för 
mötet och Reine Björkman, sekreterare.

Det kom intressanta förslag till den nya styrelsen 
att arbeta under 2011. Mycket kom att handla om 
marknadsföring och information till medlemmarna. 
DISGEN-kurserna togs också upp. Tyvärr kommer 
få medlemmar till kurserna. Valberedningen förslag 
gick igenom utan några  diskussioner. Efter årsmötet 
blev det en lätt förtäring innan föreläsningen. 

Mikrobiolog Karolina Gullsby från Gävle berättade 
om DNA – Släktforskning. Ämnet som många pra-
tar om. Idag finns det flera som använder DNA för 
att säkerställa sitt släktskap och det ökar hela tiden 
i Sverige. I USA är det vanligt att man använder 
denna metod i släktforskningen. Kanske släktfors-
karna behöver en utbildning i DNA i framtiden, för 
att kunna forska vidare inom släkten. 

Nästa år blir det jubileum för DIS-MITT. Förening-
en fyller nämligen 20 år och det ska vi fira under året. 

Hoppas att vi ses då!

En del av publiken lyssnar till Karolina Gullsbys föredrag om DNA och släktskap. En lyckad dag med många medlemmar och 
intressant föredrag.

Foto: E. Wikholm



7

Styrelsen 2011
Det skedde en del förändringar i styrelsen under 
årsmötet. Bo Svartholm ersatte Janette Lindblom 
som ordinarie ledarmot. Jeannette Lindblom valde 
själv att avsluta sitt uppdrag på grun av tidsbrist.
Dessutom fylldes styrelsen upp med tre nya supple-
anter; Peter Johansson i Örnsköldsvik, engagerad i 
Nolaskogsföreningen.Magnus Hellsten i Kramfors/ 
Noraström.Marie-Louise Holm, boende i Sundsvall, 
sitter med i MGF-styrelse.

Evenemang under 2010 

Gävle:
DIS-Mitt medverkade på släktforskardagen på 
Statsbiblioteket den 20 mars.

DIS-mitt anordnade föreläsning för sina medlem-
mar i Krusenstjärnarummet på 

Statsbiblioteket här kommer några intressanta före-
läsningar 

Den 17 april var ämnet DNA och släktforskning. Vi 
hade besök av Karolina Gullsby mikrobiolog som be-
rättade om hur man gör analyser över sitt släktskap.

Den 23 oktober besökte Bodil Orremo Gävle och 
berättade hur hon gör en släktbok på CD.

Den 27 november besökte Gösta Carlestam DIS-
Mitt och Statsbiblioteket i ämnet Nostalgi - vad kan 
ett fotoalbum och gamla släktbilder berätta. 
Gävle även startat Jourhavande släktforskare, i sam-
arbete med Statsbiblioteket Gefle Vapen. Under de 
tillfällerna ska DIS-Mitts medlemmar hjälpa till att 
vara jourhavande släktforskare i släktforskarrummet 
varannan lördag mellan kl. 11.00 – 14.00 med början 
den 4 september.

Örnsköldsvik:
Varje tisdag har vi öppet under stora delar av året 
ofta förekommer ofta frågor kring programmet 
DISGEN.

Arrangemang som vi har deltagit i: Arkivens dag i 
Arkenbiblioteket, Örnsköldsvik.
Hembygdsdagen i Arnäs.

Faddern Lennart Näslund har varit till ett antal 
personer som inköpt programmet DISGEN och 
hjälpt till med installationen samt informerat om 
programmet. Han har också genomfört utbildning i 

Örnsköldsvik och Nordmaling.

Östersund:
Den 10 november DIS-kväll med nyheter.
Vi har även deltagit med handledning vid mera fria 
kvällar.

Trots plan för kursverksamheten ht 2010 vid vår filial 
har vi inte fått igång de antal kurser vi hade hoppats.

Sundsvall:
DIS-Mitt har ansvar på MGFs lokal på Kusten för-
sta onsdagen + en lördag varje månad.

Den 22 februari var Jeanette Lindblom i Matfors 
bibliotek.

1 september, 6 oktober, 3 november var DIS-Mitt 
ansvarig för problemlösarkväll. 

Vi har vid flera tillfällen planerat in att anordna 
DISGEN-grundkurs i programmet samt fördjup-
ningskurs. Dock har vi blivit tvungna att ställa in 
dessa kurser på grund av att för få har anmält sig till 
dessa kurstillfällen. 

Utbildning:
Under året har styrelsen arbetat för att erbjuda sina 
medlemmar på respektive ort kurser i DISGEN. 
Dock har intresset varit svalt från medlemmarnas 
sida.

Medlemmar
Den 31 december 2010 hade DIS-Mitt 996 med-
lemmar.

Tidningen har utkommit med fyra nummer under 
2010.

Övrigt har DIS-Mitt varit på årsmöte i Linköping 
den 13 mars samt 30-års jubileum. Ordförande och 
redaktören medverkade på årsmötet.
Gränsträffen mellan släktforskarföreningarna tillika 
Härnösand  släktforskares 20-års jubileum i Härnö-
sand en 27-28 mars. Bo Svartholm representerade 
DIS-Mitt vid träffen.

Släktforskardagarna i Örebro den 27-29 augusti. 
Från DIS-Mitt deltog ordförande och redaktören.
Detta är ett axplock över vad som har hänt under 
2010 i regionen DIS-Mitt.

Kurt Wikholm



Alla träffar är avgiftsfria om inget annat anges! 

Info från X-län

Gävle

Släktforskningens Dag
Lördag 19 mars kl. 12-17, Stadsbiblioteket Gävle Vapen.

Utställare från lokala släkt-hembyggdsföreningar och DIS-MITT. 
Föredrag klockan 15 av Jan Mårtenson om Tessin - En lysande epok.

Källor 
Hur man bygger upp källuppgifterna i sin släktforskning. 

Med Claes Embäck

Dispos 
Hur man  kommer till de rätta sidorna som man har hämta sina uppgifter från kyrkböckerna på nätet. 

Med Claes Embäck.

Vi håller till på Statsbiblioteket Gefle Vapen i Krusenstjärnarummet med början kl 12 till 15. 
Datum meddelas på www.dis-mitt.se

Evenemang under våren
i X-Y-Z-län

Info från Y-län

Sundsvall

Kurs i DISGEN 8.2
Vid intresse kommer en utbildning i Disgen 8.2a under våren. 

Är du intresserad att gå en kurs, kontakta Lars Åström:
v.ordförande@dis-mitt.se

Öppet på Kusten
16 mars 2011, Sundsvall

 MGFs föreningslokal på Kusten öppen kl 18-21. Välkommen!

Släktforskningens Dag
19 mars 2011, Sundsvall

Information kommer finnas på:
http://www.genealogi.se/medelpad/

Öppet på Kusten
20 mars 2011, Sundsvall

Med anledning av att det var Släktforskningens Dag igår håller MGF öppet på 
Kusten för den som vill prova på mera. Öppet kl 11-15. 

För en uppdaterad kalender för MGF gå till:
http://www.genealogi.se/medelpad/
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Faddrar inom XYZ-län
Pc/Disgen-faddrar

Claes Embäck  Tel: 026-19 25 00  E-post: classe.e@tele2.se
Kurt Wikholm  Tel: 026-10 23 44  E-post: kwikholm@gmail.com
Tony Rödin   Tel: 070-350 63 04  E-post: tony.rodin@home.se
Bodil Orremo   Tel: 063-446 66  E-post: bodil.orremo@bredband.net
Staffan Bodén  Tel: 0650-56 14 17  E-post: staffan.boden@wtnord.net
Arne Bixo   Tel: 0691-305 02  E-post: arne.bixo@telia.com
Joacim Söderström  Tel: 060-15 50 30  E-post: joacim.h.soderstrom@telia.com
Örjan Öberg   Tel: 0611-221 88  E-post: orjan@bakskuru.se
Per-Anders Hörling  Tel: 0620-146 13  E-post: per-anders.h@telia.com
Peter Johansson  Tel: 0660-37 21 09  E-post: peter.johansson-oer@telia.com
Lennart Näslund  Tel: 0660-37 21 09  E-post: lintagen@home.se

DISBYT-ombud

Bernth Lindfors Tel: 060-315 24 E-post: disbyt@dis-mitt.se 

Min Släkt-ombud

Bo Svartholm  Tel: 063-442 86 E-post: bo.svartholm@zonline.se

Info från Z-län

 Östersund

Släktforskningens dag
Lördag 19 mar kl. 11 - 15

Föredrag kl 11: ”Småfolk. tomtar och annat skrömt” med Mia Nilsson
Föredrag kl 14: ”Hur min fars, Sven O Perssons, 

förfäder inspirerat mig att skriva” med Gunilla Johansson

Årsmöte
JLS Årsmöte: 9 april 2011

Utöver årsmötet föredrag om Gustav Vasas döttrar: 
”Om släktskap och politik under Vasatiden”. med Karin Tegenborg Falkdalen.

Forskarkväll
Onsdag23 mars kl. 18.30 

DIS: Introduktion till bildbehandling inför höstkurs
Jan Berglund, Arne Ahlström, Bo Svartholm

Forskarkvällar: Lokalen öppen för egen forskning från 18.00. 
Organiserad verksamhet från 18.30, dock längst till 21.00.

För en uppdaterad kalender över JLS gå till:
http://www.genealogi.se/jamtland/

http://www.genealogi.se/jamtland/


Kurt Wikholm - Ordförande

Tel: 026-10 23 44 
ordforande@dis-mitt.se

Jan Lillesköld - Kassör

Tel: 060-53 63 59 
kassor@dis-mitt.se

Emmely Wikholm - Redaktör

Tel: 026-25 62 62 
redaktor@dis-mitt.se

Lars Åström - Vice Ordförande

Tel: 060-50 11 41 
v.ordforande@dis-mitt.se

Reine Björkman - Sekreterare

Tel: 0660-189 41 
sekreterare@dis-mitt.se

Georg Lundqvist - Ledarmot

Tel: 0660-22 08 82 
ledarmot2@dis-mitt.se

Bo Svartholm - Ledarmot

Tel: 063-442 86 
ledarmot1@dis-mitt.se

Styrelsen 2010
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Peter Johansson - Suppleant 

Tel:  
suppleant1@dis-mitt.se

Magnus Hellsten - Suppleant

Tel:  
suppleant2@dis-mitt.se

Marie-Louise Holm - Suppleant

Tel: 
suppleant3@dis-mitt.se

Nästa nummer av DIS-MITT NYTT kommer i juni 2011!
Manusstop sker den 26 maj 2011!

http://
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Ordföranden har ordet

DIS-MITT NYTT kommer ut 4 gånger om året 
och är DIS-MITT (Datorhjälp i Släktforskningen), 
medlemstidning. 

Foto på framsidan: Emmely Wikholm,
trollslända i vassen.

Ansvarig utgivare: Kurt Wikholm
Ordförande: Kurt Wikholm
mail: ordforande@dis-mitt.se

Redaktör: Emmely Wikholm
mail: redaktor@dis-mitt.se

Föreningen DIS-MITT
C/O Lilliesköld
Johannedalsv 150
863 36 SUNDSBRUK

Plusgiro 620 19 15-3
Org.nr 889201-9814

Har du material du vill ha med i tidningen? 
Skicka in material via e-mail;
redaktor@dis-mitt.se 

Vi förbehåller oss rätten att redigera insända bidrag.
Det är inte tillåtet att använda text och bild utan till-
låtelse eller tydlig källangivelse.

Nästa nummer utkommer i september och manus-
stop sker den 26 augusti 2011.

Sommaren och semestern närmar sig. Många kom-
mer att söka upp sina släktingar och besöka släkt-
forskarstugorna för släktforskning. Om man sum-
mera våren 2011 så ser det ljust ut för Dis-Mitts 
regionen, när det gäller nya medlemmar.  Föreningen 
har kommit över 1000-strecket och det är en bra 
siffra. Man kan undra över vad det är som har gjort 
att medlemmarna väljer Dis-Mitt. En orsak kan vara 
att många ser en fördel med Disgen-programmet i 
sin släktforskning eftersom man inte behöver åka till 
Landsarkiven. Alla uppgifter man behöver finns på 
nätet. Eller kanske många ser en fördel med att vara 
medlem i en regions förening för att ta del av utbu-
det till medlemmarna. 

Om vi tittar tillbaka på vad som har hänt under 
våren: i april inbjöd Dis-Mitt sina föreningsmedlem-
mar och övriga intresserade till en utbildningsdag 
i Sundsvall i ämnet Kartor i Disgen-programmet. 
Björn Johansson föreläste om programmet. Det 
var så välbesökt att vi har bestämt oss för att ha ett 
liknande program i ämnet, med Björn Johansson och 
Karl-Ingvar Ångström som föreläsare. Det blir 8 ok-
tober i Kafé Edbom på Statsbiblioteket Gefle Vapen.
 
När det gäller Jourhavande släktforskare som Dis-
Mitt står värd för på Statsbiblioteket Gefle Vapen 
kommer det att bli en fortsättning även under hösten 
med start i början av september. Dis-Mitt kommer 
även att ha jourhavande släktforskare på Hedesunda 
biblioteket med början i september, varje onsdag, en 
gång per månad under hösten. 

När det gäller programverksamhet för regionen ar-
betar styrelsen för att få föreläsare till sina program. 
Tanken är att det ska gynna släktforskningen och ha 
ett utbildningssyfte.

Nästa stora arrangemang för alla släktforskare är 
Släktforskardagarna i Norrköping i slutet av augusti.  
Vi ses i Norrköping.

Ordförande och redaktören önskar alla en skön som-
mar.

Kurt Wikholm
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Semester vid vattnet med lite fiske och ett och annat 
dopp!

Emmely Wikholm

Redaktören har semester
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Det är många datum att komma ihåg. 

Här har vi samlat dem så att du inte missar att 
anmäla dig, beställa mat, boka hotellrum eller  följa 
med på vår jubileumsresa.

Riksstämman 27 augusti
Medlemsorganisationer, som önskar sända ombud 
till riksstämman, skall senast den 5 augusti anmäla
dessa med e-post till ombud@genealogi.se

Konferenserna 26 augusti
Konferensdagen på fredagen före öppnandet av 
Släktforskardagarna i Norrköping 2011 vänder 
sig till föreningens ordförande, tidnings- och/eller 
webbredaktör och studieledare. I mån av plats kan 
andra förtroendevalda i föreningen också delta.  
Program finns på sidan 34 i Angeläget 1/2011!

Föranmälan för deltagande är obligatoriskt och görs 
av föreningen som ska faktureras konferensavgiften. 
Studieledare kan även anmälas av sitt studieförbund.
Anmälan till konferenserna görs på följande e-post-
adresser:

Ordförande: ordfkonferens@genealogi.se
Studieledare: studledkonferens@genealogi.se
Redaktörer: redakkonferens@genealogi.se

Sista anmälningsdag är den 12 augusti.

Middagsbuffén 26/8, lunchbiljetter och Jubileums-
middagen 27/8.
Beställning av dessa görs på arrangörsföreningens 
hemsida:www.sfd2011.se/, där du även kan boka 
boende.

Till samtliga middagar är alla släktforskare och ut-
ställare välkomna! Men vänta inte med din anmälan 
om du vill vara säker på att få plats!

Jubileumsmiddagen kommer att präglas av förbun-
dets 25-års jubileum och blir i år extra festlig. Trerät-
ters middag vid sittande bord. Middagen subventio-
neras av Sveriges Släktforskarförbund. 
Priset är endast 375 kr och vatten/lättöl ingår. Andra 
drycker kan också beställas.

SFD 2011 Norrköping



4

Jag bor i Sundsvall sedan 31 år, men är född på 
Ljusterö i Stockholms norra skärgård. men sedan 
femårsåldern uppvuxen i Täby utanför Stockholm. 
Utbildningsmässigt är jag en bergsingenjör med in-
riktning på gruv- och mineralteknik, men har under 
senaste 31+ åren jobbat  inom IT, och kallas nu för 
IT-arkitekt. Våren 1980 flyttade jag till Sundsvall, för 
att flytta ihop med henne, som jag ett par år däref-
ter gifte mig med. I samband med giftet, och den 
möjlighet som den nya namnlagen gav, så bytte jag 
mitt eget tidigare efternamn till det som min hustru 
bar. Två barn, två flickor, har vi fått, och numera har 
vi även två små barnbarn.

Släktforskning började jag med redan i slutet av 
1960-talet, men sedan jag kom att arbeta inom 
IT-området, så blev jag mycket intresserad av dator-
hjälpmedel inom släktforskningen. Jag gick därmed 
med i DIS-Mitt när denna förening startade. Nu-
mera är jag tillika med i styrelsen för denna förening 
sedan flera år. 

Det som fick mig intresserad av just släktforskning, 
var ett brev som min far hade fått från någon ”tre-
männing”, och som visade sig innehålla flera fel i vad 
som var skrivit om min farfar och hans närstående – 
så detta var ju tvunget att utredas! 
Och det håller jag på med fortfarande, trots mångår-
igt forskande!

Det sades redan då på 60-talet, att man skulle börja 

med att intervjua den närmsta släkten – men varken 
min mormor, morfar eller farmor levde, och min 
farfar kom inte ens ihåg vad hans mamma hette. Så 
det blev därmed inte så mycket gjort i detta avse-
ende. Dock tänkte jag inte på, då på den tiden, att 
det kunde ju finnas eventuella kusiner och andra 
släktingar till dem att fråga – så det blev tyvärr dåligt 
utforskat på detta sätt. En kusin till min mormor 
hade jag dock samarbete med. 

Däremot hade jag från början möjlighet att titta och 
bläddra i de riktiga kyrkböckerna på landsarkiven. 
Först långt senare hade jag en ganska kort period 
då jag lånade rullfilmer på biblioteket. Men sedan 
när det visade sig att man kunde sitta och forska via 
mikrokort hos SVAR i Ramsele, och när mina svär-
föräldrar bodde bara halvannan mil från Ramsele, 
så blev det många timmar hos SVAR. Först i det så 
kallade Tingshuset, senare i det så kallade SVAR-
huset. Fortfarande ser jag flera fördelar med att sitta i 
SVAR-huset. Annars så när Genline kom, så använ-
da jag mig av denna tjänst väldigt mycket – och gör 
så fortfarande. Numera har jag abonnemang även hos 
både SVAR och ArkivDigital. För än så länge har 
ingen av dessa bildleverantörer ett fullständigt utbud, 
så jag har nytta av dem alla tre. Därtill använder jag 
mig ganska ofta av de många olika CD/DVD-skivor 
med släktforskningsinformation som jag införskaffat. 
Sedan finns det även en hel del andra ”tjänster” på 
nätet som det också går att få hjälp av.

Om någon skulle vara intresserad av vilka områden 
jag forskat inom, så kan jag nämna att det i huvudsak 
handlar om Dalarna och Värmland på min farmors 
och farfars sida, inom Kalmar län på min morfars 
sida, inom Västergötland på min mormors sida, inom 
Jämtland och Ångermanland på mina svärföräldrars 
sida, men därtill även Östergötland samt Pörtoms 
socken i Österbotten på min svärmors sida. När så 
jag fick ett första barnbarn, numera två, för ett par år 
sedan – så fick jag ju ett helt nytt fält att forska i! På 
deras fars sida, så är det mycket Bergslagen, Dalarna 
i synnerhet, samt delar av Småland, Västmanland och 
Uppland. Så det finns med andra ord hur mycket 
som helst att forska vidare i fortfarande!

Jan Lilliesköld

Jag en släktforskare

Stående som nr 2 från vänster, Wilhelm Sohlberg, 
min farmorsfar, fullgör sin värnplikt, troligen om-
kring 1879. (orginalet en daguerrotypi)
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29 juni 2011 - Pressmeddelande, Gävle Kommun

Ännu ett stort möte har landats till Gävle 2012. Un-
der tre dagar, 24-26 augusti, kommer släktforskare 
från hela Norden att inta Högskolan i Gävle.
Besökssiffran brukar passera 4000 personer och ut-
ställarna ett hundratal, säger Barbro Stålheim ord-
förande i förbundet. Under dagarna hålls en mängd 
föreläsningar och seminarier för alla med intresse för 
släkt- och hembygdsforskning. Sveriges Släktforskar-
förbund håller även sitt årsmöte i Gävle Konserthus.

Gävle Convention Bureau tillsammans med för-
eningen DIS, en regional förening i Mitt-Sverige, 
XYZ-länen har ansökt om mötet och är idag glada 
över beskedet. Elisabeth Hugg på Gävle Conven-
tion Bureau beräknar att mötet den aktuella helgen 
kommer att generera en ökad omsättning för Gävles 
anläggningar, hotell, transportörer, restauranger och 
handel på över 12 miljoner kronor.

- Intresset kring släktforskning har ökat enormt de 
senaste åren inte minst tack vare SVT:s programserie 
”Vem tror du att du är”, där kända svenskar forskat i 
sin släkthistoria säger Kurt Wikholm som är ordfö-
rande i DIS. Vi tror att vi kan få ytterligare fokus och 
intresse hos människor att söka sina rötter genom 
detta evenemang.
Eva Olsson, centrumsamordnare jublar över beske-
det.
- Att Gävle får stå värd för ett möte med så många 
besökare som även kommer att spendera tid och 
pengar i stadskärnan är toppen för handeln. Sko-
lorna har dragit igång och butikerna är fyllda med 

höstnyheter. Här finns en jättechans för butiker och 
restauranger att öka sin omsättning genom lockade 
erbjudanden.

Släktforskardagarna är ett årligen återkommande, 
nationellt möte som har anordnats i över 20 år. 2010 
arrangerades mötet i Örebro med 5000 deltagare och 
i år i Norrköping den 26-28 augusti. Sveriges Släkt-
forskarförbund har 167 medlemsföreningar m 75 
000 medlemmar. Föreningen DIS-Mitt har ca 1 000 
medlemmar.

4000 släktforskare till Gävle 2012

Släkten är bäst i Gävle i år

Sveriges Släktforskarförbund och Föreningen DIS-
Mitt vars verksamhetsområde omfattar XYZ-länen 
kommer tillsammans att anordna Släktforskarda-
garna den 24-26 augusti 2012 i Gävle. 

Gävle kommer under tre dagar bli platsen där släk-
ten står i fokus. Det blir utställningar, föreläsningar 
och seminarier för alla med intresse för släkt- och 
hembygdsforskning. Större delen av arrangemanget 
kommer att bli i Högskolans lokaler. 

Släktforskardagarna arrangeras varje år någonstans 
i Sverige. Det är ett tre-dagars arrangemang som 
lockar släktforskare från hela Norden. Besökssiffran 
brukar passera 4 000. 

Sveriges Släktforskarförbund har 167 medlemsfören-
ingar med ca 75 000 medlemmar. Föreningen DIS-
Mitt har ca 1 000 medlemmar. 

genealogi.se



Alla träffar är avgiftsfria om inget annat anges! 

Info från X-län

Gävle

Inga planerade träffar kommer ske i Gävleområdet före hösten. 
Däremot kommer lite tips på platser att besöka under augusti.

Släktforskarrummet Stadsbiblioteket Gefle Vapen
Öppet alla dagar

Måndag-Torsdag 10.00 - 19.00
Fredag 10.00 - 18.00

Lördag-Söndag 10.00 - 14.00

Sveriges Järnvägsmuseum Gävle
Rälsgatan 1, telefon 026-14 46 15

Öppet alla dagar klockan 10-17 (juni, juli, augusti)
Fri entré t.o.m. 19 år

http://www.trafikverket.se/Museer/Sveriges-Jarnvagsmuseum-Gavle/

Evenemang under sommaren
i X-Y-Z-län

Info från Y-län

Sundsvall

Inga planerade träffar kommer ske i Sundsvallsområdet före hösten. 
Däremot kommer lite tips på platser att besöka under augusti.

Kontakt och besök för Landsarkivet i Härnösand
Besöksadress: Jonas Bures plats, Rosenbäcksallén
E-post: landsarkivet.hla[snabel-a]riksarkivet.se

Telefon: 010-476 80 00

Öppettider i forskarsalen:
måndag-torsdag 09.00-16.00 fredag 09.00-12.00
Kvällsöppet tisdagar till kl. 20.00 (september-maj)

6
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Faddrar inom XYZ-län
Pc/Disgen-faddrar

Claes Embäck  Tel: 026-19 25 00  E-post: classe.e@tele2.se
Kurt Wikholm  Tel: 026-10 23 44  E-post: kwikholm@gmail.com
Tony Rödin   Tel: 070-350 63 04  E-post: tony.rodin@home.se
Bodil Orremo   Tel: 063-446 66  E-post: bodil.orremo@bredband.net
Staffan Bodén  Tel: 0650-56 14 17  E-post: staffan.boden@wtnord.net
Arne Bixo   Tel: 0691-305 02  E-post: arne.bixo@telia.com
Joacim Söderström  Tel: 060-15 50 30  E-post: joacim.h.soderstrom@telia.com
Örjan Öberg   Tel: 0611-221 88  E-post: orjan@bakskuru.se
Per-Anders Hörling  Tel: 0620-146 13  E-post: per-anders.h@telia.com
Peter Johansson  Tel: 0660-37 21 09  E-post: peter.johansson-oer@telia.com
Lennart Näslund  Tel: 0660-37 21 09  E-post: lintagen@home.se

DISBYT-ombud

Bernth Lindfors Tel: 060-315 24 E-post: disbyt@dis-mitt.se 

Min Släkt-ombud

Bo Svartholm  Tel: 063-442 86 E-post: bo.svartholm@zonline.se

Info från Z-län

 Östersund

Onsdag 7 sept kl 18.30 
Bodil och Bo som DIS-MITT-representanter

 informerar om Att välja släktforskarprogram samt Användning av Disbyt!
I övrigt räknar vi med att presentera höstprogrammet ca 20 aug i samband med att 

JLS-Nytt kommer ut.
http://www.genealogi.se/jamtland/

Stadsmuseet i Östersund
Adress: Biblioteksgatan 17,Östersund

Öppettider: 13 juni-12 aug vardagar 10.00-16.00, lör 12.00-15.00
Från 21 aug lör 12.00-15.00

www.foreningengamlaostersund.se

http://www.genealogi.se/jamtland/
www.foreningengamlaostersund.se


Kurt Wikholm - Ordförande

Tel: 026-10 23 44 
ordforande@dis-mitt.se

Jan Lillesköld - Kassör

Tel: 060-53 63 59 
kassor@dis-mitt.se

Emmely Wikholm - Redaktör

Tel: 026-25 62 62 
redaktor@dis-mitt.se

Lars Åström - Vice Ordförande

Tel: 060-50 11 41 
v.ordforande@dis-mitt.se

Reine Björkman - Sekreterare

Tel: 0660-189 41 
sekreterare@dis-mitt.se

Georg Lundqvist - Ledarmot

Tel: 0660-22 08 82 
ledarmot2@dis-mitt.se

Bo Svartholm - Ledarmot

Tel: 063-442 86 
ledarmot1@dis-mitt.se

Styrelsen 2011
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Peter Johansson - Suppleant 

Tel:  
suppleant1@dis-mitt.se

Magnus Hellsten - Suppleant

Tel:  
suppleant2@dis-mitt.se

Marie-Louise Holm - Suppleant

Tel: 
suppleant3@dis-mitt.se

Nästa nummer av DIS-MITT NYTT kommer i septermber 2011!
Manusstop sker den 26 augusti 2011!



Ansvarig utgivare: Kurt Wikholm
Nr 3 - 2011

DIS - MITT NYTT
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Ordföranden har ordet

DIS-MITT NYTT kommer ut 4 gånger om året 
och är DIS-MITT (Datorhjälp i Släktforskningen), 
medlemstidning. 

Foto på framsidan: Jenny Wikholm,
www.swedenupnorth.com.

Ansvarig utgivare: Kurt Wikholm
Ordförande: Kurt Wikholm
mail: ordforande@dis-mitt.se

Redaktör: Emmely Wikholm
mail: redaktor@dis-mitt.se

Föreningen DIS-MITT
C/O Lilliesköld
Johannedalsv 150
863 36 SUNDSBRUK

Plusgiro 620 19 15-3
Org.nr 889201-9814

Har du material du vill ha med i tidningen? 
Skicka in material via e-mail;
redaktor@dis-mitt.se 

Vi förbehåller oss rätten att redigera insända bidrag.
Det är inte tillåtet att använda text och bild utan till-
låtelse eller tydlig källangivelse.

Nästa nummer utkommer i maj och manusstop sker 
den 20 april 2012.

När det gäller DIS-MITT kommer 2012 att bli ett 
händelserikt år. För det första kommer DIS-MITT 
att få arrangera släktforskardagarna i augusti och 
sedan fyller DIS-MITT 20 år som kommer att firas 
i Sundsvall där det började.

Om vi tittar tillbaka på vad som har hänt under 
hösten 2011 har vi haft två välbesökta föreläsningar 
tillsamman med Stadsbiblioteket Gefle Vapen i kafé 
Edbom för allmänheten.

Den 8 oktober genom Björn Johansson och Karl-
Ingvar Ångström som handlade om Kartan i släkt-
forskningen . Den 19 oktober kom Elisabet Reu-
tersvärd och berättade om sin bok Fader okänd och 
dagen efter fortsatte hon sedan till Sundsvall och 
även här var DIS-MITT värd för programmet och 
nu tillsammans med Medelpads arkiv.

Den 26 november berättade Stadsarkivarie Eva Lin-
delöw Sjöö om vad Gävle Stadsarkiv har att erbjuda, 
när det gäller släktforskarmaterial. Claes Embäck 
Informerade om släktforskardagarna 2012 i Gävle

När det gäller Jourhavande släktforskare som Dis-
Mitt står värd för på Statsbiblioteket Gefle Vapen 
har dessa sammankomster varit välbesökta och det 
kommer att bli en fortsättning även under våren 
2012 med start under januari månad. Dis-Mitt kom-
mer även att fortsätta med jourhavande släktforskare 
på Hedesunda biblioteket med början i januari 2012, 
varje onsdag, en gång per månad under våren. 

Hedesunda Bibliotek, DIS-MITT och Studiefräm-
jande hade ett program tillsammans den 8 december 
med Gösta Carlestam som föreläste i ämnet Nostal-
gi- Vad kan gamla bilder berätta. Det var välbesökt 
trots höstrusket.

När det gäller våren kommer program verksamheten 
ligga lågt i Gävle. Orsaken till detta är att all kraft 
kommer att läggas på SFD 2012 i Gävle som kom-
mer att gå i slutet av augusti 2012 på Högskolans 
område i Gävle. Till hösten kommer det att upptas 
igen med intressanta förläsningar som gynnar använ-
dare av Disgen programmet och släktforskare.
Ni kan titta på vår hemsida när det gäller program 
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från de övriga orterna inom regionen.

Ordförande och redaktören önskar alla er en riktigt 
God jul och ett Gott Nytt år 2012.

Kurt Wikholm 

Då är budkaveln överlämnad! Nu är det DIS-Mitts 
tur att ploga. Ni läste rätt, ploga. Varje år lämnas en 
kavel över till nästkommande värdstad som får sym-
bolisera vems tur det är att engagera släktforskarda-
garna. Förr i socknar och byar betydde budkaveln att 
det var mottagarens tur att ploga bygdens vägar.

Planeringen inför nära års evenemang på Högskolan 
i Gävle pågår för fullt. Det kommer bli något utöver 
det vanliga. Temat ”Att resa” är väldigt passande då 
Gävle med omgivningar tidigare var en viktig rese-
punkt. På 1800- och 1900-talet gick det flera båtar 
från Gävle med ankomst New York. 

Gävle har också en av landets äldsta järnvägslinjer. 
Den som är intresserad av tåg och dess historia får 
inte missa ett besök på Sveriges järnvägsmuseeum. 
Tåg och dess personals historia i en annorlunda 
museemiljö. 

Under de seaste månaderna har jag insett vilken 
viktg kultur som finns i Gävletrakten. Mycket som 
legat vilane och nu renoverats. Gasklockorna, som 
delar av SFD2012 kommer äga rum är ett exempel. 
Det var tidigare Gävles gasverk. Invigd i slutet av 
1800-talet och återinvigt som kulturscen på 1980-ta-
let. I dag är de mäktiga klockorna en fin konsert- och 
evenemangslokal med allt från hårdrockare till politi-
ker som dess besökare. 

Jag tror att 2012 kommer bli ett spännande släkt-
forskarår i vår X, Y, Z reigion. Jag ser fram emot att 
få träffa så många som möjligt den 11 februari på 
uppstartsmötet inför SFD 2012! Mycket välkomna!

Emmely Wikholm

I de kommunala arkiven förvaras handlingar rörande 
barn som placerats i barn- eller fosterhem. Du kan ta 
del av denna information om dig själv. Stockholms 
stadsarkiv har på uppdrag av Riksarkivet utarbetat en 
informationsbroschyr om hur man söker sina uppgif-
ter om beslut och vistelse i barnhem och fosterhem. 
Läs mer i broschyren (länk nedan).
http://www.riksarkivet.se/Sve/Publikationer/Fi-
ler/Barnhem.pdf

OBS! Sedan broschyren trycktes har sekretesslagen 
skrivits om. Hänvisningar till sekretsslagen i bro-
schyren är inte längre aktuella.

Mer information om barnhemsplaceringar kan du få 
av kommunarkivet på den orten där du eller vård-
nadshavaren var skriven vid vid den tidpunkt då du 
blev omhändertagen. 

Riksarkivet

Har du varit på barnhem eller i forster-
hem och söker din historia?

Här kan du ta del av och forska i en unik samling 
med Sveriges äldsta storskaliga kartor. Databasen 
innehåller 12 000 kartor över byar och gårdar från 
perioden 1630-1655. Du kan söka i materialet på 
olika sätt, via register eller via modern karta.

http://www.riksarkivet.se/default.
aspx?id=21561&refid=22519

Riksarkivet

Sveriges äldsta storskaliga kartor

http://www.riksarkivet.se/Sve/Publikationer/Filer/Barnhem.pdf
http://www.riksarkivet.se/Sve/Publikationer/Filer/Barnhem.pdf
http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=21561&refid=22519
http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=21561&refid=22519
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Vår nya sajt Gravstensinventeringen öppnar fredagen 
den 4 nov. Intresset för våra gravar och begravnings-
platser är mycket fokuserat på Allhelgonahelgen och 
det är därför vi lägger vår premiär idag. 

Detta är startskottet för en nationell gravstensin-
ventering för Sverige. Fokus ligger på att var och en 
skall gå ut på ”sin” kyrkogård och fotografera och 
dokumentera alla gravarna - innan det är för sent. 
Möjligheten att sedan lägga in sin egen gravstensin-
ventering direkt online kommer att sporra många!
 
Efter den tragiska dödolyckan på Bollebygds kyr-
kogård, har landets kyrkogårdsförvaltningar fått 
direktiv om undersökning av alla gravstenar. På 
kyrkogårdar från norr till söder pågår nu kontroll 
och nerplockning av gravstenar som inte är säkrade. 
Stenarna läggs ner tills gravrättsinnehavare har 
kontaktats för åtgärder. Risken är då att ingen grav-
rättsinnehavare anträffas, eller att de som finns inte 
vill betala för att stenen återställs, vilket tyvärr kan 
resultera i permanent borttagning.

Gravstensinventeringen, som är en del av Rötter, är 
helt avgiftsfri och öppen för alla. Man kan gå direkt 
in och söka utan inloggning. Den som vill lägga in 
sina inventerade gravar skaffar sig enkelt ett använ-
darkonto, men det behövs inget godkännande och 
det kostar inget.

Hjälp till med ditt bidrag, gå ut i det fina höstvädret 
dokumentera gravstenarna på din kyrkogård!

 http://www.genealogi.se/gravproj/Gravsoklist.
php

genealogi.se

Förslag om den framtida momsen som EU-kommis-
sionen presenterar i dag pekar på att kommissionen 
inte är beredda att göra något särskilt undantag för 
att svenska ideella organisationer ska slippa betala 
moms. 

Sverige har en pågående strid med EU-kommissi-
onen om föreningsmomsen och hade hoppats att 
kommissionen skulle ha påverkats av argumenten.

Det är fortfarande fritt fram för ideella organisa-
tioner att använda sig av ett generellt undantag för 
småföretag. Problemet, menar finansminister Anders 
Borg, är att regeringen då även måste ge momsfrihet 
för småföretagen, vilket betyder minskade skattein-
täkter.

Källa: Dagens Nyheter 2011-12-07

Föreningsmomsen vara eller icke vara

§§§§§§§

Pressmeddelande

Vi är mycket glada över att få meddela att regeringen 
vid sin konselj i torsdags (15/12) beviljade Sveriges 
Släktforskarförbund ett bidrag på 250 000 kr för vårt 
projekt ”Släktforskning för invandrare”.

Möjligheten för våra invandrare att nu och i fram-
tiden kunna söka sina rötter är en angelägen fråga 
för den enskilde, men är också en framtidsfråga för 
släktforskarrörelsen. Redan idag har ca 20 % boende 
i Sverige en bakgrund i ett annat land. Den andelen 
kommer på sikt att bli ännu större. 

Bidraget från Kulturdepartementet ger oss nu möj-
lighet att aktivt söka kontakter med organisationer 
både inom och utom Sverige för att bredda förbun-
dets kompetens i hur man släktforskar i andra länder.

Förbundsstyrelsen
Sveriges Släktforskarförbund

En julklapp från KulturdepartementetGravstensinventering

http://www.genealogi.se/gravproj/Gravsoklist.php
http://www.genealogi.se/gravproj/Gravsoklist.php
http://www.genealogi.se
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Ons 21 Dec 2011

I torsdags fattade regeringen beslut om en natio-
nell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt 
bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial 
och kulturarvsinformation.

Det är en strategi som täcker in hela bredden av 
digitaliseringsfrågorna, från urval till bevarande och 
användning. I fokus för strategin står de möjligheter 
som digitalisering ger för användning, delaktighet 
och medskapande, idag och i morgon samt förutsätt-
ningarna för att detta ska vara möjligt.

Digisam, samordningssekretariatet för digitalisering 
inom kulturarvsområdet, som efter ett regeringsbe-
slut är inrättat på riksarkivet, har i uppdrag att bidra 
till samt i vissa avseenden samordna arbetet för att 
målen för strategin ska nås.
   
http://digisam-ra.blogspot.com

En nationell strategi för digitalisering av 
kulturarvet

Axmar Bruk

Sökverktyget INDIKO – kyrkböcker på nätet gör 
det möjligt att söka information om individer, eller 
grupper av individer, i demografiska databasens kyr-
koboksdatabas. Med detta sökverktyg ges möjlighe-
ten att på ett enkelt sätt söka information om indi-
vider i ett svenskt historiskt källmaterial, följa dessa 
individer och familjer över tid och generationer. 

Från den 1 januari 2012 är det kostnadsfritt för alla 
intresserade att söka i INDIKO – kyrkböcker på 
nätet.

Källa: http://www.ddb.umu.se/tjanster/indiko/ 

INDIKO – kyrkböcker på nätet

På släktforskardagarna i Örebro 2010 släpptes ver-
sion 2 av Thords släktskiva.

Den här skivan innehåller 169 498 personer med ar-
kivlektorn emeritus Thord Bylund databas med sam-
lade släktforskning. Också boken ”Thords tankar”, 
samt en föreläsning av Thord finns med på skivan.

Observera att uppgifterna på CD-skivan ej är att 
jämställa med primärkällor. De kan emellertid vara 
till god hjälp för att bygga upp en stomme av din 
släkt. Hittar du något intressant bör du alltid kon-
trollera uppgifterna mot originalböckerna. 

För att i framtiden kunna rätta felaktigheter ser gär-
na MGF att du går in på hemsidan Medelpadsrötter 
och skickar in felraporter till oss. (www.genealogi.se/
medelpad).

Priset för CD:n är
300 kronor för medlemmar och 
350 kronor för icke medlemmar

(portokostnad tillkommer, 25 kr inom Sverige) 

Gör din beställning till
Gunilla Englund hov552227@msn.com,
eller passa på att köpa skivan 
på något av föreningens arrangemang.
 

Thords släktskiva version 2

http://digisam-ra.blogspot.com
http://www.ddb.umu.se/tjanster/indiko/ 
mailto: hov552227@msn.com
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Har du sett att det har kommit en ny bok i rötter-
bokhandeln?

I boken Den falske ingenjören tar författaren Erik 
Tell upp hur banden mellan Sverige och Argen-
tina sträcker sig långt tillbaka i tiden. Från slutet av 
1800-talet och några årtionden framåt var Argentina 
det förlovade landet för svenska emigranter i jakt 
på ett bättre liv. Många var de som fann en fristad i 
detta flyktingvänliga land, alltifrån svenska arkitekter 
och tangoentusiaster till nazister och krigsförbrytare.

Idag drygt 100 år senare, finns fortfarande en mängd 
kulturella spår och fantastiska berättelser som vittnar 
om den svenska närvaron i Argentina. Hur kommer 
det sig till exempel fotbollslaget Boca Juniors än idag 
spelar i de svenska färgerna? Vad gjorde Evert Taube 
egentligen i Samborombon? Och vem var egentligen 
den falske ingenjören?

På ett personligt och medryckande sätt får läsaren ta 
del av alla de osannolika svenska människoöden som 
har kommit att påverka detta förtrollande land för all 
framtid.

Medlemspris: 129 kr
Pris: 139 kr
Artikelnummer: 207203

Den falske ingenjören

Nr 1 1980 - Nr 1 2010
Den här skivan innehåller alla nummer av MGF-
NYTT sedan starten till nummer 1 2010 skannade 
och samlad i en hel pdf-fil eller individuella pdf:er 
för varje nummer. 120 nummer med sammanlagt 
1968 sidor som kan sökas i via fritextsökning. 

Priset för CD:n är 200 kronor 
(portokostnad tillkommer, 25 kr inom Sverige) 

Gör din beställning till, Gunilla Englund 
hov552227@msn.com, eller passa på att köpa skivan 
på något av föreningens arrangemang.

120 nummer MGF-NYTT

mailto: hov552227@msn.com
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Enligt en undersökning som Sveriges Släktforskar-
förbund fått ta del av så hamnar papporna i skymun-
dan trots fars dag, som nyligen firades i Sverige.

Svenskarna vet mer om sin mammas släkt än sin 
pappas. Vidare är kvinnor mer intresserade av släkt 
och familj än vad män är. Det visar en undersökning 
om svenskarna och släkten som SKOP genomfört 
på uppdrag av Ancestry.se. ”Att svenskarna vet mer 
om sin mammas historia än sin pappas beror nog på 
en rad faktorer, men forskning visar att kvinnor har 
en aktivare roll när det kommer till att hålla uppe 
relationen med sin släkt. ” Det menar Helena Wahl-
ström, universitetslektor på Centrum för genusveten-
skap, vid Uppsala Universitet.

Undersökningen visar att kvinnor vet mer om sina 
släktingar än vad män gör. 49 procent av kvinnorna 
svarar att de känner till sin släkthistoria ganska bra. 
Motsvarande siffra hos männen är bara 36 procent. 
Även hur man värderar kunskapen skiljer sig, 31 pro-
cent av kvinnorna och 17 procent av männen tycker 
att det är mycket viktigt att känna till sin släkthisto-
ria. 

- Många delar av upprätthållandet av familjerelatio-
ner är fortfarande kvinnliga, som till exempel nät-
verkande inom släkter, att hålla reda på släktingars 

födelsedagar och andra högtidsdagar. Det är nästan 
kod att kvinnorna gör det arbete som behövs för att 
släktens relationer ska leva vidare. Det finns ganska 
mycket forskning, till exempel inom sociologin, om 
kvinnors ansvarstagande i detta arbete. Kanske finns 
det en koppling mellan intresse för släktforskning 
och ett inlärt intresse för att upprätthålla och värdera 
släktskapsrelationer, säger Helena Wahlström.

Mormor i topp

På frågan ”Vet du vilket år följande personer föd-
des?” svarade 50 procent att de vet när mormor var 
född och 43 procent att de vet när morfar var född. 
Man vet mindre om sin pappas sida av familjen - 39 
procent vet när farmor föddes och bara 36 procent 
vet vilket år farfar föddes. Vi vet alltså mer om vår 
mammas sida av släkten än vår pappas.

- I vissa generationer och samhällsklasser har fäder 
varit mycket frånvarande rent fysiskt, medan mödrar 
varit mer närvarande – sådant har inverkan. Jag tror 
inte nödvändigtvis det betyder att vi bryr oss mer om 
vår mamma än om vår pappa. Men om det är fler 
kvinnor som har kunskap om sina släktingar, kanske 
kvinnor är särskilt intresserade av mammans öde 
överhuvudtaget då det är lättare att identifiera sig 
med sitt eget kön, säger Helena Wahlström.

Vidare visar undersökningen att äldre personer och 
de med akademisk examen vet i större utsträckning 
än andra när mormor, morfar, farmor och farfar var 
födda.

Rötter

Svenskarna vet mer om mamma än pappa, 
men mest om mormor

Arkiv Digital har nu skannat färdigt och lagt ut 
kyrkböcker / församlingsböcker mm från ÖLA för 
hela Jämtlands län.så långt som sekretessreglerna 
tillåter. Dock är inte riktigt alla socknar utlagda än, 
Man fortsätter med skanning av äldre bouppteck-
ningar med start av Bergs domböcker.

Kyrkböcker över Jämtlands län
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Släktforskardagarna i Gävle 24-26 aug 2012 
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Berättartävling – din släkt i Gästrikland 

Inför Släktforskardagarna 2012 i Gävle utlyser vi en berättartävling. Det sägs att en 
släktforskare alltid har något att berätta. Många öden ryms i den minsta antavla, 
välkommen att berätta det du har funnit i din släktforskning inom Gästrikland. 

Vilken historia vill du berätta? Ämnet är brett och har många infallsvinklar. Du be-
stämmer vad du vill skriva om, berätta ur hjärtat, men det du berättar om måste ha 
förankring inom Gästrikland. 

Alla tävlingsbidrag skickas senast den 1 maj per mejl till tavlingen@genealogi.se 

Har du inte mejl skickar du manuskriptet till: Sveriges Släktforskarförbund, Anders-
torpsvägen 16, 171 54 Solna. Märk kuvertet med ”Tävlingen”. 

Alla bidrag kommer att delges Gefle Dagblad, som arrangörsgruppen för Släktforskar-
dagarna samarbetar med om den här tävlingen. Gefle Dagblad kommer att välja ut ett 
antal av berättelserna för att göra reportage om under sommaren 2012. 

Alla berättelser kommer att samlas i ett häfte som alla som deltar i tävlingen får. 

En jury från arrangörsgruppen kommer att utse vinnarna. Juryns utslag kan inte över-
klagas. Vinnarna behöver inte vara samma berättelser som Gefle Dagblad väljer att göra 
reportage om. Vinnarna kommer att bjudas in till stämmomiddagen den 25 augusti. 

Tävlingsregler 

- Tävlingsbidraget ska ha anknytning till landskapet Gästrikland 
- Berättelsen ska anknyta till ämnet släktforskning  
- Källhänvisningar bifogas separat 
- Bidraget får inte vara längre än 12 000 tecken, inkl. blanksteg,  

cirka två A4-sidor. 
- Författare får lämna flera bidrag 
- Rättighet att publicera lämnat bidrag   
- Bifoga gärna illustrationer som t ex fotografi 
- Tävlingsbidraget ska vara inskickat senast 1 maj 2012 

 
Mejla ev. frågor till tavlingen@genealogi.se 
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Välkommen till en informationsträff inför Släktforskardagarna 2012. 

Ted Rosvall håller föredrag med rubriken Vadan och varthän - resor i
tid och rum - som anknyter Släktforskardagarnas tema som handlar
om att färdas.

Vid mötet informerar vi om programmet under Släktforskardagarna,
släktforskarmässan, föredragshållarna, släktsök, middagarna, m.m.

Kaffe serveras. Skicka gärna ett mejl till sfd2012@genealogi.se
senast den 8/2 och anmäl dig till kaffet.

Välkommen!

Sveriges Släktforskarförbund och Föreningen DIS MITT

Släktforskardagarna 2012
Gävle 24-26 augusti ● www.sfd2012.se

INFORMATIONSMÖTE

DIS-MITT

ETT SAMARRANGEMANG

Tid: 11 februari 2012 kl 11.00
Plats: Hotell Winn konferens, 

Norra Slottsgatan 6, Gävle

Besök vår hemsida!



Alla träffar är avgiftsfria om inget annat anges! 

Info från X-län

Gävle

Släktforskarrummet Stadsbiblioteket Gefle Vapen
Öppet alla dagar

Måndag-Torsdag 09.00 - 19.00
Fredag 09.00 - 18.00

Lördag-Söndag 10.00 - 15.00

Evenemang under vintern
i X-Y-Z-län

Info från Y-län

Sundsvall

Onsdag den 11 januari
MGFs föreningslokal håller öppet 18-21. 

Välkommen!

Kontakt och besök för Landsarkivet i Härnösand
Besöksadress: Jonas Bures plats, Rosenbäcksallén
E-post: landsarkivet.hla[snabel-a]riksarkivet.se

Telefon: 010-476 80 00

Öppettider i forskarsalen:
måndag-torsdag 09.00-16.00 fredag 09.00-12.00
Kvällsöppet tisdagar till kl. 20.00 (september-maj)
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Info från Z-län

 Östersund

Månadsmöte 
Lördag 14 januari klockan 12.00

Hovskräddarna i St Petersburg
Rurik Löfmark
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Faddrar inom XYZ-län
Pc/Disgen-faddrar

Claes Embäck  Tel: 026-19 25 00  E-post: classe.e@tele2.se
Kurt Wikholm  Tel: 026-10 23 44  E-post: kwikholm@gmail.com
Tony Rödin   Tel: 070-350 63 04  E-post: tony.rodin@home.se
Bodil Orremo   Tel: 063-446 66  E-post: bodil.orremo@bredband.net
Staffan Bodén  Tel: 0650-56 14 17  E-post: staffan.boden@wtnord.net
Arne Bixo   Tel: 0691-305 02  E-post: arne.bixo@telia.com
Joacim Söderström  Tel: 060-15 50 30  E-post: joacim.h.soderstrom@telia.com
Örjan Öberg   Tel: 0611-221 88  E-post: orjan@bakskuru.se
Per-Anders Hörling  Tel: 0620-146 13  E-post: per-anders.h@telia.com
Peter Johansson  Tel: 0660-37 21 09  E-post: peter.johansson-oer@telia.com
Lennart Näslund  Tel: 0660-37 21 09  E-post: lintagen@home.se

DISBYT-ombud

Bernth Lindfors Tel: 060-315 24 E-post: disbyt@dis-mitt.se 

Min Släkt-ombud

Bo Svartholm  Tel: 063-442 86 E-post: bo.svartholm@zonline.se

Forskarkväll 
Onsdag 25 januair klockan 18.30

Föremålen berättar 
Margareta Olsson och Anita Brandén

med hjälp av deltagarnas medhavda sakerForskarkväll 

Onsdag 8 februari klockan 18.30
Nytt hos DIS och DIS-MITT

Bo Svartholm och Bodil Orremo

Månadsmöte 
Lördag 18 februari klockan 12.00

Krigsfångar - ryska i Jämtland och svenska i Ryssland
Om krigslagar, politik och människoöden berättar Erik A. Egervärn.

Forskarkväll 
Onsdag 29 februari klockan 18.30

Repetition av släktforskarbegrepp inför kurs i Disgen 
Bo Svartholm

Forskarkväll 
Onsdag 7 mars klockan 18.30

Utbildning/repetition av Windowskommandon inför kurs i Disgen 
(ändring i förh. till JLS-Nytt nr 4-2011)

Bo Svartholm



Kurt Wikholm - Ordförande

Tel: 026-10 23 44 
ordforande@dis-mitt.se

Jan Lillesköld - Kassör

Tel: 060-53 63 59 
kassor@dis-mitt.se

Emmely Wikholm - Redaktör

Tel: 026-25 62 62 
redaktor@dis-mitt.se

Lars Åström - Vice Ordförande

Tel: 060-50 11 41 
v.ordforande@dis-mitt.se

Reine Björkman - Sekreterare

Tel: 0660-189 41 
sekreterare@dis-mitt.se

Georg Lundqvist - Ledarmot

Tel: 0660-22 08 82 
ledarmot2@dis-mitt.se

Bo Svartholm - Ledarmot

Tel: 063-442 86 
ledarmot1@dis-mitt.se

Styrelsen 2011
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Peter Johansson - Suppleant 

Tel:  
suppleant1@dis-mitt.se

Magnus Hellsten - Suppleant

Tel:  
suppleant2@dis-mitt.se

Marie-Louise Holm - Suppleant

Tel: 
suppleant3@dis-mitt.se

Nästa nummer av DIS-MITT NYTT kommer i maj 2012!
Manusstop sker den 20 april 2012!



Ansvarig utgivare: Rolf Lusth
Nr 1 - 2012

DIS - MITT NYTT
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Ordföranden har ordet

DIS-MITT NYTT kommer ut 4 gånger om året 
och är DIS-MITT (Datorhjälp i Släktforskningen), 
medlemstidning. 

Foto på framsidan: Flickr,
www.flickr.com/commons

Ansvarig utgivare: Rolf Lusth
Ordförande: Rolf Lusth
mail: ordforande@dis-mitt.se

Redaktör: Emmely Wikholm
mail: redaktor@dis-mitt.se

Föreningen DIS-MITT
C/O Lilliesköld
Johannedalsv 150
863 36 SUNDSBRUK

Plusgiro 620 19 15-3
Org.nr 889201-9814

Har du material du vill ha med i tidningen? 
Skicka in material via e-mail;
redaktor@dis-mitt.se 

Vi förbehåller oss rätten att redigera insända bidrag.
Det är inte tillåtet att använda text och bild utan till-
låtelse eller tydlig källangivelse.

Nästa nummer utkommer i juni och manusstop sker 
den 20 maj 2012.

Som nytillträdd ordföranden har jag till detta num-
mer inte så mycket att skriva om. Det tar tid att 
komma in i alla turer vad gäller föreningen och 
när vi dessutom skall vara med och anordna detta 
års Släktforskardagar har det arrangemanget första 
prioritet. Det gäller att få grepp om vad som händer 
i det projektet och framförallt se till att samarbetet 
med vår samarbetspartner Släktforskarförbundet 
fungerar tillfredställande. Vid första styrelsemötet 
efter årsmötet kom det fram en hel del synpunkter 
på att detta samarbete hade en hel del brister som 
måste rättas till. Därav har tid ej funnits för en längre 
ledare.

Rolf Lusth
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Sitter vid mitt köksbord i köket och lyssnar på 
klockan som tickar. Tick, tack, tick, tack. Inget tick är 
det andra lik. Kommer att tänka på mitt nuvarande 
projekt som jag håller på att slutföra åt Hille Hem-
bygdsförening. Fick för något år sedan en förfrågan 
om att titta igenom en låda med kassettband. Det 
var intervjuer gjorda av en man som heter Lasse 
Danielsson från Forsby. Lasse gjorde under 80- och 
90-talet intervjuer med personer från Hille, Forsby, 
Åbyggeby, Oslättfors, Björke och Norrsundet. Alla är 
socknar liggandes intill varandra i norra Gävle. 

Till en början lyssnade jag lite på ett halvt öra på 
banden då jag spelade in dem i datorn. Men sen tog 
det inte många minuter innan jag var fast. Det var 
historier om hur det var att växa upp på fattiggården, 
att arbeta på tegelbruk, hur man roade sig på 20- 
30-talet och första jobbet som barnpiga i Gävle stad. 
Många som blev intervjuade var födda på den senare 
delen av 1800-talet. 

För mig som är född och uppvuxen i Forsby, gick 
i byskolan i Åbyggeby och har nu flyttat till andra 
sidan Testeboån till Hille var det fantastiska historier. 
Från min balkong kan jag se platsen där Hille fattig-
gård låg, ägorna där de odlade potatis och platsen där 
de hade grisarna. 

Från att alltid letat efter spännande historia befann 
jag mig mitt i den. Hille är fortfarande landet. Ibland 
kan man hamna efter en traktor på väg hem. Under 
sommaren luktar det gödsel från odlingsmarker och 
varje höst är det lika spännande när traktorn ska 
plöja och plasta in höet. Som det var för 100 år sedan 
och som det förhoppningsvis kommer vara i 100 år 
till.

På ett av banden vad det en kvinna som berättade 
sin livshistoria. I bakgrunden hörs en gammal klocka 
ticka tydligt. Nästan så den tog över ljudet på bandet. 
Den intervjun ägde rum för 25 år sedan 250 meter 
bort på äldreboendet Hilleborg. 

Ibland kan det kännas förbestämt när cirkeln sluts 
och ny släkthistoria kommer fram ur en kartong.

Emmely Wikholm

Trots att snön ligger djup på många kyrkogårdar fylls 
Gravstensinventeringen på i allt snabbare takt. Sedan 
starten i slutet av oktober 2011 har fler och fler hittat 
till sidan. I går kväll, 13 februari, passerades målsnö-
ret för 10.000 registrerade gravar. 

Det är mest inventeringar ur den gamla gravstensin-
venteringen som nu med hjälp av en handfull entusi-
aster lagts in, och vi räknar med att kunna öka takten 
på registreringarna de närmaste månaderna. 

Källa : Rötter

Redan 10.000 gravar i Gravstensinventeringen!

Ett samarbete har inletts under 2012 mellan Studie-
främjandet och släktforskarföreningen DIS-MITT.

Detta innebär att Studiefrämjandet kan erbjuda 
lokaler för träffar, föreläsningar och studiecirklar 
för föreningens medlemmar. Ex. på cirklar kan vara 
inom data där man kan få hjälp med att lära sig att 
söka via internet i ex. kyrkoböcker och hur fungerar 
e-mail m.fl. möjligheter.

Studiefrämjandet är ett partipolitiskt, fackligt och 
religiöst obundet studieförbund med inriktning mot 
natur och miljö och ungdomskultur

Samarbete med Studiefrämjandet i Gävle
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Visst blev det ”fest i stugan” när gårdfarihandlaren 
kom med en välfylld väska och visade upp ett fres-
tande saluutbud alltifrån manufaktur till knappnålar.

De talade väl för sina varor och vecklade med vörd-
nadsbjudande gester ut prakt-fulla ullstyger till 
kvinnorna, vevade flinkt på färggranna kvintilerande 
speldosor för barnen och demonstrerade såväl mjuk-
heten som tåligheten i arbetshandskarna för männen. 

Den för mig siste gårdfarihandlaren upplevde jag 
i Skagshamn i mitten på 1970-talet. En pratsam 
gubbe som kom på cykel och sålde vackra björkkvas-
tar.

Försvunnet släkte
Dessa handlare är nu ett försvunnet släkte och har 
efterträtts av hemförsäljare i bil, propert klädda och – 
förstås – god svada i ens behov av just deras damm-
sugare. För att inte tala om de ”home-parties” där 
man bjuder hem folk till sig på fika och kosmetika, 
tvättmedel och tvålar…

Omkring början på 1980-talet dök de sista ”gårdfari-
handlarna” upp i Skagshamn. De var mattnasare som 
kom åkande i Mercedes Benz och sålde ”äkta vara” 
och polska konstnasare som var nog mer intresserade 
av topografin och vattendjupet i Skagsviken än att 
kursa sina ”konstverk”. Kvar i genren är väl bara dessa 
fotoförstoringsagenter som tar upp order på flygfo-
ton av gårdarna i bygden. 

I mina intervjuer med folk i Grundsundas sörbygd 
har jag samlat en del material om dessa forna gård-
farihandlare som jag gärna vill föra till torgs. Största 
delen uppgifter har delgetts mig av min fru Thea 
Wikman (f. 1905) i Skaghamn, Anselm Olsson (f. 
1908) i Ällön och Anders Nillson (f. 1926) i Finna. 
De, liksom jag, ber om reservation för eventuella fel-
aktigheter, som vi i så fall gärna vill ha berikti-gande. 

”Knyckberjarn”
Den gårdfarihandlare som jag fått mest uppgifter 
om är August Hörnkvist. August var originell och 
alltid välkommen gårdfarihandlare i Sörbygden – då 
närmast Skagen. Han bodde på Malmön mittemot 
Malmöklubben, och tog sig fram med en roddbåt på 
sommaren och spark på vintern till sina avnämare. 
August kallades i folkmun för ”Knyckberjarn” genom 
sitt knyckiga sätt att gå på.

Sortimentet i hans unikabox bestod av småsaker som 
tändsticksaskar, skosnören, bläck och blyertspennor, 
radergummin, notesböcker, brevpapper och vykort 
som han alltid fann god avsättning för. Han bjöds 
frikostligt på mat och dryck i stugorna han gästade. 
Själv bjöd han i sin tur, liksom alla gårdfarihandlare, 
på lite skvaller.

Hans första stuga på Malmön brann och då byggde 
han den på fotot. En liten påver av utskottsvirke 
mot en bergvägg, som bevisligen kylde under vinter-
halvåret. Hans enda sällskap var kattgubben Johan, 

Gårdfarihandlaren August Hörnkvist på farstukvisten tillsammans med Skags fyrmästare Karl Theodor Holmqvist 
till höger år 1928. Med på bilden även fyr-mästarens hustru Emma, dottern Hilda samt Holmqvists syster Lina 
från Östersund.

Gårdsfarihandlare – ett svunnet släkte

Foto: Hilmer Holmqvist
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som spred en viss odör i kyffet. Stugan gick för 7:50 
på auktionen efter honom. På gamla dar flyttade 
Knyckberjan till arbetarkasernen vid Skede såg där 
han även dog.

Slängde nyckeln
En annan välförsedd gårdfarihandlare var ”Ådals-
polisen”, kallad, tyvärr är dop-namnet okänt. Han 
var en kraftig sälle och sålde från medförd plåtväska 
småsaker som knapp- och sy- nålar, luskammar med 
mera.

Hans öknamn hörde samman med en icke fullt 
bekräftad historia om att han för någon oegentlighet 
greps av polisen i Ådalen och skulle sättas i sinkabu-
rum. Men stark som en oxe befriade han sig och låste 
in dem i stället och slängde nyckeln åt hotahejti… 

Rickard Westling (f. 1896) från Dombäcksön i 
Husum kom med sitt lager på spark om vintern och 
båtledes på somrarna och sålde tyger, sybehör, ”ka-
ruschaband” och leksaker.

Om Gunnar Jansson kan benämnas gårdfarihandlare 
låter jag vara osagt. Han kursade svagdricka från Hu-
sumsbryggeriet i kaggar om 25 och 50 liter. Liksom 
många andra kom han i båt.

Många öknamn
”Plåt-Nicklas” (dopnamn okänt) är en annan gård-
farihandlare som fick sitt öknamn på grund av de 
beckplåtvaror, kakmått, mördegsformar, trattar och 
vispar, som han hade till avsalu.

En gårdfarihandlare Johansson (förnamn okänt) 
från Arnäs kom med hästdragen vagn som kallades 
Arken. En avlång låda vars lock han slog upp för hu-
gade spekulanter på sina varor som bestod av tyger, 
koftor, gardiner och andra textilier. 

Gårdfarihandlaren Eriksson (även här förnamn 
okänt) från Bonäset kom månadsvis och tog upp or-
der på matvaror. Han kallades ”Preslesta” genom att 
han alltid brukade vara nyfiken på folks prisförfråg-
ningar med inledningen: ”Jaa, enligt prislista, så…”

En Malte (?) Jonsson från Järved försålde manufak-
turvaror. Han kallades folk emellan ”Dyng-Jonsson” 
enär han – i jämförelse med sina kuranta varor – inte 
var särskilt proper och rent klädd.

Saknar uppgifter
Nedanstående gårdfarihandlare har jag tyvärr inte så 

många uppgifter om, men är tacksam för komplet-
teringar:
I Örnsköldsviks Allehanda den 11 november 1935 
har jag funnit notisen: ”Får idka gårdfarihandel. 
Länsstyrelsen har meddelat handlare Olof Martin 
Sjöström i Kroksta, Själevad, tillstånd att bedriva 
gårdfarihandel inom Mellansels och Skagens fögderi 
av Västernorrlands län”.

Sven Östensson tog sig fram med sitt varulager per 
velociped.
Ragnar Forsberg från Nordmaling. 
Sellin från Bonäset härstammade från Malmön. 
Kom med bil.

Gunnar Erkner

Publicerat i Örnsköldsviks Allehanda 28 mars 1995

Järnladies - en bergslagshistoria!

Boken Järnladies tar upp hur vår bergslagshistoria 
mest handlar om industrihistoria, om stålmän och 
kraftkarlar, om gruvarbetare och bergsmän. Men 
det har funnits många "järnkvinnor" överallt - på 
järnbruken, i byarna och i Finnmarkerna. I boken får 
några av dem stiga fram för att bli huvudpersoner i 
egna berättelser. Det handlar om arvtagerskor, änkor, 
brukspatronessor, husjungfrur, mjölkerskor, kolar-
hustrur, författare, konstnärer och några till.

Medlemspris: 120 kr Rötters Vänner
Pris: 130 kr
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När redaktören för tidningen DIS-MITT NYTT 
bad mig skriva vad släktforskning betyder för mig 
började jag tänka tillbaka på min levnadsbana och 
min släkt. Finns det någon känd släkting som jag 
inte vetat om?

Jag är född i Finland i början av 1950-talet, föddes 
i Helsingfors på BB. Hade inget intresse för släkt-
forskningen. Visste inte ens vad ordet betydde under 
min uppväxt. Men jag var intresserad av historia. 
Man kan säga att släktforskning och historia hör 
ihop. Så långt den ena halvan.

Arbetade på Lantmäteristyrelsen i Helsingfors med 
kartor. Flyttade till Gävle och började på Lantmäte-
riverket och hamnade på Geodetiska arkivet, jag vet 
inte om det var slumpen eller om någon styrde mig 
dit. För nu hamnade jag på en plats som det kryllade 
av historiska böcker. I personalen var det två perso-
ner som brann för släkt- och bygdeforskning och de 
lärde mig vad släktforskning betydde för dem. Det 
var där som mitt intresse för släktforskning tog fart 
och de berättade vilka arkiv som man kunde gräva 
för att få fram uppgifter om sin familjs öden. Där 
kommer den andra halva in.

En jul fick min fru av sina föräldrar två böcker om 

sin mammas släkt och historia. I deras släkt hade det 
funnits två väldigt kända historiker i Finland som 
hade skrivit flera böcker om olika släkter samt om 
sin egen släkt. 
Det dröjde ända till 2002 fick jag av min bror ett 
utdrag där han hade forskat på vår mammas släkt. 
Till min förvåning så kom min släkt anfader från 
Lindesberg i Sverige och till yrke Spiksmed. Däri-
från flyttade familjen sedan till Fagervik i Finland 
och detta hände på 1700-talet. 

Vad finns det för personer i släkten? Det finns allt 
från konstnärer till språkforskare som forskade i det 
österlänska språket. Han blev sedan professor i al-
taiska språket. Det finns även torpare som brukat sin 
jord med bara händerna.

Det jag ångrar mest är att varför börjande man inte 
tidigare i sin ungdom med att släktforska. Tänk vad 
mycket jag skulle ha fått reda på av sina närmaste 
som levde då. Nu är uppgiften att lära barnen vad 
släktforskning betyder för dem. Hoppas att de tar åt 
sig av den kunskapen. Tänkt vad mycket man lär sig 
på vägen som aldrig tar slut. 

Kurt Wikholm

Historisk tillbaka blick av min släkt

Slottet Eilean Donan Castle Loch Duich i Kyle of Lochalsh Skottland är ett slott som har fått stå emot mycket 
Det första slottet som låg på den här ön byggdes 1220 av Alexander I. Efter det har slottet blivit förstört av krig 
men har nu rest sig ur ruinerna. Slottet restaurerades mellan 1912 och 1932 som det ser ut nu.

Foto: Veronica Wikholm
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Stadsbiblioteket Gefl e Vapen 
www.gavle.se/bibliotek

Släktforskardag på 
Stadsbiblioteket 
Lördag 17 mars kl. 10.00 – 15.00  
Stadsbiblioteket Gefl e Vapen

Vill du börja släktfor-
ska, är du rutinerad 
eller bara intresserad 
av historia! Då är 
detta dagen för dig. 
Besök våra utställare 
och bli inspirerad av 
våra föreläsningar. 

11.00 David Liljemark talar om sin historiska släktkrönika 
Boltzius i serieform. Den handlar om hans farmors farbror, 
helbrägdagörelsepredikanten Fredrik August Boltzius 
(1836–1910). 
12.30 Gun-Marie Swessar från Migranternas Hus, 
centrum för emigrant- och släktforskning, föreläser om 
verksamheten med inriktning på Gävleborgs län. 
14.00 Per Norberg, Släktforskarnas hus. Prova på: hur 
hittar man sin släkt via Genline/Ancestry? 
15.00 går startskottet inför Släktforskardagarna i Gävle i 
augusti 2012. DIS-MITT informerar om evenemanget och 
överlämnar budkavlarna som hängs upp i Stadsbiblioteket. 
Utställare: Lantmäteriet, Gästriklands Genealogiska 
Förening, Hembygdsföreningen Gävle Gille, Gästriklands 
Kulturhistoriska Förening, arrangörerna m.fl . 

Välkommen!

Arr: DIS-MITT, ABM (Gävles arkiv, bibliotek och museer), 
Studiefrämjandet i Gästrikland.



Alla träffar är avgiftsfria om inget annat anges! 

Info från X-län

Gävle

Släktforskningens dag
Lördag 17 mars kl 10-15

Se föregående sida.

Jourhavande släktforskare Stadsbiblioteket
Lördagen 31 mars och 14 april 11-14

Släktforskare från DIS-MITT finns på Stadsbiblioteket 
för att hjälpa dig med din släktforskning.

Jourhavande släktforskare Hedesunda bibliotek
Onsdagen 4 april kl. 17.00-19.00 

Kurt Wikholm finns till hands för att hjälpa till med släktforskarfrågor.

Evenemang under vintern
i X-Y-Z-län

Info från Y-län

Sundsvall

Släktforskarnas dag 17 mars 
DIS MITT och MGF finns på plats i Kulturmagasinet

8
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Faddrar inom XYZ-län
Pc/Disgen-faddrar

Claes Embäck  Tel: 026-19 25 00  E-post: classe.e@tele2.se
Kurt Wikholm  Tel: 026-10 23 44  E-post: kwikholm@gmail.com
Tony Rödin   Tel: 070-350 63 04  E-post: tony.rodin@home.se
Bodil Orremo   Tel: 063-446 66  E-post: bodil.orremo@bredband.net
Staffan Bodén  Tel: 0650-56 14 17  E-post: staffan.boden@wtnord.net
Arne Bixo   Tel: 0691-305 02  E-post: arne.bixo@telia.com
Joacim Söderström  Tel: 060-15 50 30  E-post: joacim.h.soderstrom@telia.com
Örjan Öberg   Tel: 0611-221 88  E-post: orjan@bakskuru.se
Per-Anders Hörling  Tel: 0620-146 13  E-post: per-anders.h@telia.com
Peter Johansson  Tel: 0660-37 21 09  E-post: peter.johansson-oer@telia.com
Lennart Näslund  Tel: 0660-37 21 09  E-post: lintagen@home.se

DISBYT-ombud

Bernth Lindfors Tel: 060-315 24 E-post: disbyt@dis-mitt.se 

Min Släkt-ombud

Bo Svartholm  Tel: 063-442 86 E-post: bo.svartholm@zonline.se

Info från Z-län

 Östersund

Släktforskningens dag 
Lördag 17 mars kl 11 - 16 

Lokal: Landsarkivet (ÖLA). Öppet Hus.
Visning släktforskarprogram, Berit Jonsson berättar om Hildegaard Löfbladh och Eva Tegnhed om Brott 

och straff och Centralfängelset i Östersund.

Årsmöte 
Lördag 21 april kl 12.00

Lokal: JLS-lokalen, Permansgatan
Årsmötesförhandlingar. Därefter talar

Sven Olofsson om Jämtländska framgångssagor under början av 1800-talet.
Fel datum angivet i JLS-Nytt nr 1- 2012.

Utflykt 
Lördag 13 maj 

Talmansgården i Tullus, Krokom, besökes.
Per-Olle Persson och Håkan Larsson visar och berättar. Begränsat besökarantal.

Anmälan senast 8 maj till Mary Öhrbom
tel 070-388 9966

Avslutning 
Onsdag 23 maj kl. 18.30

Lokal: JLS-lokalen, Permansgatan
Utvärdering och frammåtblickande

Utförsäljning inför flytten



Rolf Lusth  - Ordförande

Tel:  
ordforande@dis-mitt.se

Jan Lillesköld - Kassör

Tel: 060-53 63 59 
kassor@dis-mitt.se

Emmely Wikholm - Redaktör

Tel: 026-25 62 62 
redaktor@dis-mitt.se

Lars Åström - Vice Ordförande

Tel: 060-50 11 41 
v.ordforande@dis-mitt.se

Reine Björkman - Sekreterare

Tel: 0660-189 41 
sekreterare@dis-mitt.se

Georg Lundqvist - Ledarmot

Tel: 0660-22 08 82 
ledarmot2@dis-mitt.se

Bo Svartholm - Ledarmot

Tel: 063-442 86 
ledarmot1@dis-mitt.se

Styrelsen 2012
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Peter Johansson - Suppleant 

Tel:  
suppleant1@dis-mitt.se

Magnus Hellsten - Suppleant

Tel:  
suppleant2@dis-mitt.se

Marie-Louise Holm - Suppleant

Tel: 
suppleant3@dis-mitt.se

Nästa nummer av DIS-MITT NYTT kommer i juni 2012!
Manusstop sker den 20 maj 2012!
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DIS-MITT NYTT kommer ut 4 gånger
om året och är DIS-MITT (Datorhjälp i
Släktforskningen), medlemstidning.

På framsidan:,
Annons för SFD2012 i Gävle

Ansvarig utgivare: Rolf Lusth
Ordförande: Rolf Lusth
mail: ordforande@dis-mitt.se

(Tillfällig) Redaktör: Jan Lilliesköld
mail: redaktor@dis-mitt.se

Föreningen DIS-MITT
c/o Lilliesköld
Johannedalsv 150
863 37 SUNDSVALL

Plusgiro 620 19 15-3
Org.nr 889201-9814

Har du material du vill ha med i tidningen?
Skicka in material via e-mail;
redaktor@dis-mitt.se
Vi förbehåller oss rätten att redigera insända
bidrag. Det är inte tillåtet att använda text och
bild utan til.låtelse eller tydlig källangivelse.

Nästa nummer utkommer i september och
manusstop sker den 31 augusti 2012.

Innehåll nummer 2 2012

Ordförande har ordet  sid. 2
Redaktören har ordet  sid. 2
Släktforskardagarna 2012  sid. 3
Nyhetsnotiser  sid 4 ff
Bussresa med MGF till
Gävle

 sid 7

Faddrar inom XYZ län  sid 9
Styrelsen  sid 10
Program för SFD 2012  sid 11 ff

Timrå 2012-07-02

Släktforskardagarna i Gävle närmar sig och det lokala
arbetet på plats i Gävle fortskrider planenligt och
arrangemanget verkar kunna genomföras enligt planerna
både vad gäller utförande och ekonomi. Frågan är väl

Ordföranden har ordet

Eftersom tidigare ordinarie redaktör slutat, så har
undertecknad tillfälligt fått överta den rollen. Eftersom jag
är mycket ovan med verktyget för att redigera en tidning,
så hoppa jag att ni kan ha överseende med eventuella
redaktionella brister.

För mig har det varait så väldigt mycket i det privata
livet och även i arbetet, så jag har inte haft så mycket tid
över för släktforskning under hela det första halvåret av
innevarande år. Men jag hoppas att den snart stundande
semesterperioden ska ge lite mer tid för detta mitt stora
intresse.
I december skickade jag dock in ett DISBYT-utdrag - det
hoppas jag att även ni läsare av DIS-MITT Nytt gör med
jämna mellanrum.

Släktforskardagarna i Gävle i augusti är annars ett stort
mål för föreningen, liksom 20-årsjubileumet i höst.

Jan Lilliesköld

Redaktören har ordet

ändock om det är en tillställning där hela föreningen
står som värd. Det fungerar mera som så att en väldigt
driftig grupp från Gävle med Claes Embäck i spetsen
driver föreningens del i arrangemanget och kommer
att lyckas mycket väl med detta. Detta ger re  ektionen
om en förening med en så stor geogra  sk utbredning
skall vara en av parterna i ett lokalt arrangemang som
Släktforskardagarna. Vad kan föreningen ge tillbaka till
den arrangerande orten med omnejd av det överskott som
beräknas uppstå. Föreningen  rar i år 20-års jubileum och
en av de platser där detta kommer att  ras blir i Gävle som
får ett större arrangemang jämfört med de övriga orterna.

I övrigt försöker vi från styrelsens sida bredda
verksamhet inom föreningens utbrednings-område
men programmet för hösten är ännu ej klart utan
det  nns endast som förslag där förhandlingar med
föreningens samarbetspartners pågår. Ett av skälen är
att samarbetsparterna i Sundsvall respektive Östersund
kommer att byta föreningslokaler under sommaren
och hur samarbetet skall se ut är ännu inte helt klart.
Beträffande kursverksamhet, i föreningens regi, så  nns
redan en fulltecknad kurs, som kommer att hållas i
Sundsvall, och där pågår för närvarande planering. Övrig
planering för kurser under hösten och vintern är ännu ej
påbörjad.

Tyvärr står föreningen för tillfället utan ordinarie redaktör
för DIS-MITT NYTT då tidigare redaktören avsagt sig
uppdragen med omedelbar verkan och vi uppmanar därför
er med-lemmar att komma med förslag på någon som kan
överta denna viktiga syssla.

Rolf Lusth
Ordförande DIS-MITT
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Som ni kan se av framsidan av tidningen, så kommer
Släktforskardarna att äga rum i Gävle.

Detta evenmang arrangeras i samarbete mellan DIS-MITT
och Sveriges Släktforskarförbund.

Släktforskardagarna äger rum lördagen den 25 augusti och
söndagen den 26 augusti.
Men redan på fredagen den 24 augusti är det aktiviteter i
form av konferenserr som SSf håller i.

Årets tema är:

Varthän? - Resor i tid och rum

Det har alltid funnits människor som drömmer om något
annat, som har en önskan att resa bort, att se världen eller
kanske bara till närmaste stad.

Att resa är temat för Släktforskardagarna 2012, med tåg,
med hästskjuts, med båt eller på annat sätt. Oavsett vilket
färdsätt, alltid mot ett nytt mål i vilken tid det än skedde.

Från Gävle emigrerade man tidigt till Nordamerika, Gävle
sjömanshus registrerade sjömannen som ville se världen,
hästskjutsen tog pigan och drängen till marknaden,
apostlahästarna soldaten som marscherade till regementet,
ångfartyget och tåget gjorde resan till ett äventyr!

Invigning

Välkommen till invigning av Släktforskardagarna
lördagen 25:e augusti klockan 9.30 i Musikpaviljongen i
Regementsparken. Invigningstalare är Landshövdingen
över Gävleborgs län Barbro Holmberg, konferencier
är Tomas Bornestaf och musiken står Hemvärnets
musikkår för!

Öppettider för mässan

Lördag 25 augusti kl.  09:00 – 17:00
Söndag 26 augusti kl. 09:00 – 16:00

För att titta direkt på allt som rör DFS2012, så gå till
följande länk:
http://www.sfd2012.se/
För att se vilka föredrag som kommer att hållas denna
helg, så titta via följande länk:
http://www.sfd2012.se/index.php/forelasningar/jihida

Källa: SFD2012 (web)

Släktforskardagarna i Gävle

DIS-MITT är i år tillsammans med Sveriges
Släktforskarförbund arrangörer av Släktforskardagarna i
Gävle.
Föreningen DIS-MITT är en regional förening i MITT-
Sverige (XYZ-länen) vars medlemmar är intresserade av
att använda datorn som hjälp vid släktforskning - detta
oavsett vilket dataprogram som används.

DIS-MITT startade den 15 november 1992 och har
nu ca 990 medlemmar från i huvudsak Gävleborgs,
Västernorrlands och Jämtlands län.

DIS
Föreningen DIS står för ”Datorhjälp i Släktforskningen”
och är vår rikstäckande moderförening med över 27000
medlemmar, till vilken även DIS-MITTs medlemmar skall
vara anslutna.

DIS-MITTs verksamhet
Medlemsträffar med föredrag och demonstrationer av
datorprogram för släktforskare
Kursverksamhet i bl a DISGEN, bildhantering,
släktboksframställning m.m.
Fadderverksamhet med råd och hjälp vid inköp av dator
och dataprogram samt vid installation
DIS-MITTs hemsida
Medlemsbladet DIS-MITT-Nytt, som utkommer med 4 nr/
år.
Samarbete med släktforskarföreningarna i regionen

Sveriges Släktforskarförbund (SSf)
bildades 1986 och är ett  sammanhållande organ för den
svenska släktforskarrörelsen.

Förbundet verkar för att sprida kännedom om
släktforskningen
som kulturfaktor, ideell rörelse och vetenskap.

Sveriges Släktforskarförbund är en partipolitiskt och
religiöst
obunden organisation, som verkar enligt vedertagna
demokratiska principer.
Högsta beslutande organ är den årliga riksstämman, där
medlemsföreningarnas ombud har rösträtt. På stämman
utses en styrelse (ordförande plus tio ledamöter) med
uppgift att verkställa besluten.

Sveriges Släktforskarförbund driver släktforskarportalen
Rötter, som inkluderar Wiki-Rötter, Anbytarforum,
Förbundsnytt och ger ut Släktforskarnas årsbok och
tidskriften Släkthistoriskt Forum.

Källa: SFD2012 (web)

Om arrangörena av SFD 2012
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Alternativt
släktforskarprogram
Programmet Gramps, är framtaget av
ett frivaru-projekt (ingår i GNOME-
projektet), och utvecklas hela tiden.
Det är alltså fritt att ladda ner och
köra. Detta är visserligen inte
utvecklat för Windows, Själv har
jag haft det installerat på en Linux-
dator sedan  era år tillbaka. Dit har
jag kunnat importera GEDCOM-
 ler uttagna från mitt DISGEN på

Windows-dator.
I huvudsak kan man säga att
programmet är anpassat för
”amerikanska” förhållanden, men kan
även användas för svenska sådana.
Gramps  nns översatt till svenska.
Gramps är amerikansk slang för far-/
morfar (grandpa) och/eller far- och
morföräldrar (grandparents).

Särskilt program för
dubblettsökning

Dubbletter, eller om man hellre vill
kalla det dubbelgångare, är något
som tämligen lätt kommer in i ens
släktforskningsdatabas. Men eftersom
varje individ enbart kan  nnas i ett
enda exemplar, så är det lämpligt att
då och då gå igenom sin databas, och
försöka hitta, samt rensa bort sådana.

(Se vidare på http://www.
gramps-project.org/wiki/index.
php?title=Sv:Huvudsida)

För nedladdning kan man gå till
följande sida:
http://www.gramps-project.org/wiki/
index.php?title=Download
Där  nns både senaste Linux-version
att hämta, liksom Windows-version
(”All-in-one”) för både 32-bits och
64-bits versioner av Windows.
Det  nns guider för installation
på MAC OS X, BSD och Solaris
tillgängliga.

I Gramps har jag sedan kunnat nyttja
 era olika funktioner som jag tyckt

varit bra. Bland annat så har detta
program kunnat hitta dubbletter på ett
mycket bättre sätt än mitt ordinarie
program.
Gramps har tidigare gått att ladda ner
i form av  era olika programpaket,
som man har varit tvungen att
installera i rätt ordning. Så det har
varit lite krångligt att installera i
Windows-miljö. Men sedan något
år tillbaka, så  nns det ett speciellt
Windows-installationspaket, som kan
laddas ner, samt enkelt installeras.

Det  nns ett särskilt program för
dubblettsökning som man kan
använda som komplement till
dubblettsökning i DISGEN (eller
programmet Gramps för den delen).
Det heter Dubbelgångaren2. Det är
Runar Hortlund (med söner) som tagit
fram detta program.
Detta program bygger på att man
läser in en GEDCOM-  l. Det betyder
att man först måste låta skapa ett
sådant utdrag. Ifrån DISGEN (8.2), så
gör man detta via menyvalet Verktyg,
valet Exportera personer, samt
Exportera till GEDCOM.
Efter att man har läst in en
GEDCOM-  l i Dubbelgångaren2, så
kan man söka efter dubbletter i lite
olika varianter. Förutom sökning av
dubbletter, så kan man till exempel
söka misstänkta dubbleringar via
parrepationer.
En manual till detta program,
installation och användning,  nns här:
http://www.hort.se/Dubbletter/?manu
al=dubbelgangare2
För övrigt så håller de på med ett
annat hjälpprogram, som heter ’FF’.
Detta står för Föräldra-Fritt. Det vill
säga att det söker fram vilka personer
i databasen som saknar föräldrar.
Detta kan ju vara ett lätt sätt för
att hitta personer som man kanske
inte forskat färdigt på. Det är väl
framförallt när man har en omfattande
databas som det kan vara bra att få
den hjälpen att hitta sina dubbletter.

Jan Lilliesköld

Bild från Gramps

Bild från Dubbelgångaren

Jan Lilliesköld
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Att lämna in sitt
eget material till

DISBYT
Om man använder DSIGEN, så  nns
det ett säskilt menyval för att skapa
ett DISBYT-utdrag. Har man ett annat
släktforskarprogar, så skapar man ett
GEDCOM-utdrag i stället.

Om ni är osäker på hur man ska
förfara då, så kan ni vända er till
någon av faddrarna.
Alternativt till något av de särskilda
DISBYT-ombud som tar hand om de
skapade utdragen.

Några av dessa funktionärer är listade
med hur man kan kontakta dessa på
sidan 9 i denna tidning.

Styrelsen för DIS-Mitt har i  era år
försökt driva frågan om att försöka
hitta, altenativt ta fram distanskurser,
för DISGEN-användare. Det  nns
fördelar och nackdelar med både
lokala utbildningar på plats i en lokal,
jämfört med distanskurs via dator och
internet. Men eftersom avstånden i
vårt distrikt är så stora, har vi tyckt
att det vore bra om det fanns en
möjlighet till att medlemmarna ska
kunna delta i distansundervisning.
Nu har det rätt nyligen startas försök
med distansundervisning. I  era
år har Bengt Kjöllerström i Lund
haft studiecirklar om Disgen. Det
har både varit cirklar för nybörjare
och även fortsättningscirklar. Han
har nu i vår startat e studiecrkel i
Disgen på distans. I en distans-cirkel
kan deltagarna studera på tider
som de själva väljer, och även göra
detta i egen takt. Man kan kontakta
kursledaren för hjälp när man så
behöver. Kursledaren använder
telefon, e-post eller programmet
Teamviever för kontakt med
cirkeldeltagarna. Han planerar en ny
cirkel till hösten.

En av styrelsemedlemmarna för
DIS-Mitt, har deltagit i denna kurs, i
syfte att dra erfarenheter ifrån detta.
Dels av att vara elev i denna form av
utbildning, dels vilka villkor som kan
gälla för att hålla denna typ av kurser.

Är någon av er intresserade av
hans erfarenheter, går det bra att
kontakta Bo Svartholm (adress enligt
information på styrelsesidan i denna
tidning).

Lär DISGEN på
distans

Reunion 10 är här
Nu  nns den engelska verionen av
pogrammet Reunion 10 tillgänglig.
Men en översättning till svenska kan
vara klar kring årsskiftet.

Ett femtiotal nya funktioner i den nya
versionen. Bland annat  nns det nya
funktioner som inluderar kartläggning
av platser i Google eller Bing. I
en intern plats-databas spåras alla
registrerade plats-poster.

Disbyt - en genväg
för släktforskare

Finn och byt släktuppgifter!

DISBYT är databasen som ger dig
möjlighet att söka efter dina förfäder.
Du får också möjlighet att knyta
kontakt och byta uppgifter med andra
släktforskare som forskar på samma
personer som du!
25,3 miljoner poster!

DISBYT är uppbyggd av DIS-
medlemmar, som har skickat in
utdrag från sina släktforskarprogram.
Varje post innehåller uppgift om
namn, församling och årtal för
händelser som född, gift och död,
eller annan händelse.
Vilka uppgifter  nns med?

I databasen  nns en 100-årsgräns.
Det vill säga inga uppgifter yngre
än 100 år tas med, om personen kan
vara i livet. För avlidna  nns en 25-
årsgräns. Uppgifter yngre än 100 år
kan tas med om personen avled för
mer än 25 år sedan. Databasen är en
andrahandskälla där varje medlem
själv ansvarar för det material som
denne bidragit med.
Medlemmar kan bidra till DISBYT -
men ALLA kan söka i databasen

    Som medlem i DIS får du uppgifter
om en person i taget och vem som har
skickat in uppgifterna.·
    Har du själv skickat in material
till DISBYT, får du uppgifter om en
familj åt gången och kan dessutom
klättra vidare i släktträden.
    Om du inte är medlem i DIS, så
kan du söka i DISBYT som gäst.
Du kan då se vilka poster som  nns,
men du får inte reda på vem som har
lämnat uppgifterna.

DISBYT kan ta emot material från
alla släktforskarprogram

Oavsett vilket släktforskarprogram
du använder för att registrera din
släkt, så kan du skicka in material till
Disbyt.

    Om du använder Disgen, gör du ett
DISBYT-utdrag.
    Om du använder ett annat program
än Disgen, så gör du en Gedcom-

export eller sparar dina uppgifter i en
Gedcom-  l. Titta i manualen för ditt
program.

Skicka in uppgifter till Disbyt!

Skicka ditt Disbyt-utdrag eller
Gedcom-  l till närmsta Disbytombud.
När du skickar in material till
DISBYT, får du nytt användarnamn
och lösenord som gör det möjligt att
klättra i släktträden. Ditt material
blir också jämfört med den be  ntliga
DISBYT-databasen, vilket resulterar i
en lista med släktforskare som forskar
på samma personer som du.

För att kunna bidra med uppgifter till
databasen skall du:

    vara medlem i DIS, och
    göra ett DISBYT-utdrag från
vårt program DISGEN, eller ett
GEDCOM-utdrag om du använder
annat släktprogram.

Databaser för Danmark, Finland och
Norge

Vi har en särskild databas för Finland,
som än så länge främst innehåller
uppgifter från de svensktalande
delarna av Finland.

DIS-Norge har en motsvarande
databas som heter DIStreff och DIS-
Danmark har en som heter DIS-Træf.

Källa: DIS hemida (www.dis.se)
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Nu  nns fastighetsböcker för hela Sverige på nätet.
I Lagfartsboken och Fastighetsboken kan du följa
fastigheters ägarförhållanden från 1870-talet och under
nästan hela 1900 talet.
Du kan även hitta olika former av rättigheter som belastar
fastigheten, i form av vedbrand, mulbete, vägar, brunnar,
lån, utmätningar mm.
Här  nns också försäkringsvärderingar för åren 1782–
1930, över offentliga byggnader såsom kyrkor, tingshus,
skolhus liksom fabriker och bruk samt större enskilda
gårdar och i vissa fall även mindre gårdar.
Arkivmaterialet täcker hela landet med några få undantag.
Oumbärligt för dig som forskar om en släktgård eller
sysslar med hembygdsforskning.

Källa: SVAR:s hemsida (http://www.svar.ra.se/)

17 miljoner nya anledningar att
besöka riksarkivet

Medlemsregistret för DIS-MITT  nns integrerat i
föreningen DIS:s medlemsregister.

De uppgifter som  nns om er, består alltså av de uppgifter
ni själva lämnat dit. Det kanske inte alltid är så lätt att
komma ihåg att meddela DIS om förändringar om era
uppgifter. Så vi vill gärna påminna er om att ni ser till att
ha aktuella adressuppfter, samt inte minst e-post-adresser
inlämnade till DIS- och därmed ge en högre kvalitet även
på DIS-MITT:s medlemsregister.

DIS-MITTs medlemsregister
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Midälva Genelogiska Förening, MGF, planerar en bussresa till och från Gävle på lördagen utav
Släktforskardagarna. Den som är intresserad av att åka med, får kontakta dem enligt det
som anges i nedanstående annons.

FÖLJ MED MGF TILL
SLÄKTFORSKARDAGARNA I GÄVLE

Styrelsen har planer på att hyra en buss till
Släktforskardagarna i Gävle.

Tur och retur lördagen den 25 augusti 2011.

Vill Du följa med?

Priset blir lite avgörande på hur många som åker med.
Ju  er vi blir desto billigare blir det.

Men vi i styrelsen har pratat om ett maxpris på 300 kronor
(inklusive entrébiljett - mat ingår ej)

Vi skulle redan nu vilja ha in bindande intresseanmälan
så vi vet om vi fyller en buss.

Vill du ställa upp så meddela detta så snart som möjligt till

Jan-Olof Martinsson
060-12 16 96, 073-823 82 83
jan-olof.martinsson@live.se

Möjlighet  nns att hoppa på bussen utmed E4:an på vägen ner mot Gävle.

Icke medlemmar får också följa med.
Kanske kan dagen väcka deras intresse.
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Föreningsinformation

Information från Z län

Under våren hade vi en kurs i bildhantering och en repetitionskurs i senaste
DISGEN.

Till hösten skall vi tillsammans med JLS ha en kväll med Bernth Lindfors
som visar hur man använder DISBYT för att hitta forskare med delvis
samma anor som dig själv, detta oavsett om du använder DISGEN eller ej.
Vid annat tillfälle skall vi ha ett möte för att nybörjare ska kunna välja
mellan  era släktforskarprogram.

Bodil Orremo vill gärna lära ut hur man gör en släktbok för CD, internet eller
för bokform. Kontakta henne om intresse  nns: bodil.orremo@bredband.net
Vill någon lära sig DISGEN som distanskurs kontakta undertecknad för tips.

Bo Svartholm

Information från Y län

DIS-Mitt har haft samarbetsavtal om föreningslokal med
släktforskarföreningen MGF. Fram till 1 juli nu i sommar, så har detta gällt
Folkets Hus Kusten i Stockvik strax söder om Sundsvall. Men nu har MGF
skrivit hyresavtal om en ny lokal. Den nya adressen blir då Grönborgsgatan
1A, strax väster om polis- och tingshus i Sundsvall. Det är nyrenoverade
och fräscha lokaler. DIS-Mitt kommer naturligtvis att fortsätta det lokal
samarbetet med MGF, och DIS-Mitt kommer alltså numera  nnas lokalt i
Sundsvall på samma adress.

Sundsvall

I Sundsvall samarbetar DIS-MITT med MGF, Midälva Genea-
logiska Förening. De har nu ny lokal  på Grönborgsgatan 1A.

Foto: Jan Lilliesköld
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Faddrar inom XYZ-län

Pc/Disgen-faddrar

Claes Embäck Tel: 026-19 25 00 E-post: classe.e@tele2.se

Kurt Wikholm Tel: 026-10 23 44 E-post: kwikholm@gmail.com

Tony Rödin Tel: 070-350 63 04 E-post: tony.rodin@home.se

Bodil Orremo Tel: 063-446 66 E-post: bodil.orremo@bredband.net

Staffan Bodén Tel: 0650-56 14 17 E-post: staffan.boden@wtnord.net

Arne Bixo Tel: 0691-305 02 E-post: arne.bixo@telia.com

Joacim Söderström Tel: 060-15 50 30 E-post: joacim.h.soderstrom@telia.com

Örjan Öberg Tel: 0611-221 88 E-post: orjan@bakskuru.se

Per-Anders Hörling Tel: 0620-146 13 E-post: per-anders.h@telia.com

Peter Johansson Tel: 0660-37 55 67 E-post: peter.johansson-oer@telia.com

Lennart Näslund Tel: 0660-37 21 09 E-post: lintagan@home.se

Min Släkt-ombud

Bo Svartholm    Tel: 063-442 86    E-post: bo.svartholm@zonline.se

DISBYT-ombud

Bernth Lindfors  Tel: 060-315 24    E-post: disbyt@dis-mitt.se

DIS-Mitt jubileum

I höst, närmare bestämt i november, är det 20-årsjubileum gällande bildandet
av föreningen DIS-Mitt. Föreningen startade alltså redan år 1992. Vi kommer
naturligtvis att uppmärksamma detta jubileum med särskilda aktiviteter i
höst. Vii får lov att återkomma i nästa nummer av DIS-Mitt Nytt för närmare
presentaion om vad som händer då.
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Rolf Lusth - Ordförande
Tel: 060-57 91 33
ordforande@dis-mitt.se

Jan Lilliesköld - Kassör,
redaktör
Tel: 060-53 63 59
kassor@dis-mitt.se
redaktor@dis-mitt.se

Bo Svartholm - Ledamot
Tel: 063-442 86
ledamot1@dis-mitt.se

Magnus Hellsten -
Suppleant
Tel: 0613-35013
suppleant2@dis-mitt.se

Marie-Louise Holm -
Suppleant
Tel: 060-152837
suppleant3@dis-mitt.se

Lars Åström - Vice Ordförande
Tel: 060-50 11 41
 v.ordforande@dis-mitt.se

Reine Björkman - Sekreterare
Tel: 0660-189 41
sekreterare@dis-mitt.se

Georg Lundqvist - Ledamot
Tel: 0660-22 08 82
ledamot2@dis-mitt.se

Peter Johansson - Suppleant
Tel: 0660-375567
suppleant1@dis-mitt.se

Styrelsen 2012

Eftersom en ordinarie redaktör
saknas i föreningen, så önskar
styrelsen få kontakt med
personer som är intresserade av
att vara redaktör för DIS Mitt
Nytt. Hör då gärna av er till
någon i styrelsen, per telefon
eller via epost !

Vi söker även efter någon som
är intresserad av att förbättra vår
hemsida !
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DIS-Mitt Nytt
Ansvarig utgivare: Rolf Lusth Nr 3 2012

På insidorna

DIS-Mitt:s vice ordförande Lars Åström hälsar välkommen till
provsmakning i DIS-Mitt:s monter på Släktforskardagarna i Gävle

Släktforskardagarna 2012 i Gävle
Sista helgen i augusti pågick

årets släktforskardagar, vilka
avhölls i Gävle. Lokalerna var
i före detta
regementsbyggnader,
numera tilhörigt högskolan i
Gävle. Vid huvudentren
fanns föreläsningsalar, och i
två andra byggnader fanns
alla utställare. DIS-Mitt
deltog dels som
medarrangör av SFD2012,
dels hade vi egen monter.
Eftersom temat för
släktforskardagarna
handlade om resande, så
hade vi dukat upp en
amerikakoffert, samt en del
andra attribut för tiden för

emigration till Amerika i vår
monter. Vi hade även dukat
up litte tilltugg i form av
svagdricka, barkbröd, ärtbröd
samt amerikanskt fläsk. De
sistnämnda attributen var
väldigt populära hos
besökarna.

Vid invigningen på lördag
förmiddag, som avhölls vid
Musikpaviljongen i
Regementsparken, strax
utanför Högskolans
byggnader, så var tidigare
regementets siste chef,
Tomas Bornestaf
konferencier. Övriga talare
var Kajsa Ravin, Gävle

Timrå 2012-10-18
Så var då
Släktforskardagarna över
och verksamheten i
föreningen återgår till
det lite mer normala.
Arrangemanget i Gävle
avlöpte utan några större
fadäser och
arrangörerna fick av de
flesta besökarna fullt
godkänt. Det som nu
återstår är att
slutsummera och se om
det eventuellt blir ett
ekonomiskt tillskott till
föreningens verksamhet.
Redan innan
Släktforskardagarna gick
av stapeln hade
planeringen för nästa
större arrangemang
påbörjats. Det är om det
inte redan framgått
föreningens 20-års
jubileum detta år och där
har styrelsen beslutat att
fira detta på flera platser
inom föreningens
verksamhetsområde.(forts sista sidan)

Ordföranden har ordet
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Det har kommit ut en ny
version av dvd:n Begravda i
Sverige. Den första versionen
av Begravda i Sverige kom för
fyra år sedan. Nu är ytterligare
1,2 miljoner poster inmatade
Den bygger på informaion
ifrån de olika
kyrkogårdsförvaltningarna
runt om i landet, Ungefär 95
procent av det som finns
digitalt registrerat hos
förvaltningarna finns med på
dvd-skivan.
Det finns många
sökmöjligheter, till exempel
förnamn, efternamn,
födelsedatum, dödsdatum,
begravningsort och yrke.
Det går även att söka bland

900 kartor från kyrkogårdarna

där man kan se i vilka kvarter
personen är begravd.
Begravda i Sverige 2 ges ut av

Sverige släktforskarförbund
och kan beställas via
förbundets hemsida och dess
bokhandel Medlemspris för
dvd:n Begravda i Sverige 2 är
495 kronor.

kommuns chef för Kultur och
Fritid,
Släktforskarförbundets
ordförande, Barbro
Stålheim, samt såsom själva
invigaren, landshövdingen
för Gävleborgs län, Barbro
Holmberg. Den sistnämnda
fick själv motta ett par extra
gåvor. Dels var Björn
Thunberg från Härnösands
släktforskare fram och
skänkte henne en
släktutredning med hennes
anor i åtta generationer,
bland annat i
Ångermanland. Dels en
tidigare ordförande i
Pitebygdens släktforskare,
men en annan typ av
förteckning med anor till
Barbro Holmberg.

Bland våra grannar bland
utställarna fanns DIS, DIS-
Norge, DIS-Tröndelag, och
DIS Danmark. Mitt emot vår
monter fanns den andre
medarrangören, Sveriges
Släktforskarförbunds, stora
monter. Där sålde de många
olika CD/DVD-skivor, böcker
och annat. Bland nyheterna
fanns Begravda i Sverige 2
(se notis nedan),
Rotemannen och nya
versionen av Svenska
Ortnamn. Den sistnämnda
fungerar nu på nyare
operativsystem. Förbundets
fjärde handbok,
Soldatforska!, handboken för
soldatforskning, fanns bland
nyheterna på bokfronten.
Författaren själv, Lars
Ericson Wolke, fanns på
plats för att signera boken
för dem som så önskade.

Flera av oss från DIS-Mitt
hjälpte även till som olika
funktionärer under
mässdagarna. Inte minst

gällde detta Släktsök, dvs dit
besökare kunde gå för att få
hjälp att komma igång med
de närmaste anorna, eller
försöka få något problem
löst. På Släktsök var det
högt tryck, och besökarna
fick nummerlappar, och fick
en begränsad tid vardera, så
att så många som möjligt
skulle få chansen att få
hjälp.

På lördagskvällen var det
stor middag, vilken ägde
rum i Järnvägsmuseets
lokaler. Under middagen
lämnades det ut olika
diplom. Bland de som fick
hedersdiplom, var DIS-Mitts
förste ordförande Bernth
Lindfors från Njurunda. Han
hade blivit nominerad av oss
i DIS-Mitt. Därtill
överlämndes budkavlen för
Släktforskardagarna över till
nästa års arrangör i Köping.
Det var initiativtagarna till
att DIS-Mitt var
medarrangörer till årets
Släktforskardagar, DIS-Mitts
förre ordförande Kurt
Wikholm, samt Claes
Embäck som varit
förtjänstfull projektledare i
Gävle, som gemensamt
överlämnade budkaveln till
Västra Mälardalens
Släktforskares representant.

Som avslutning av
banketten så spelade Gävle
Big Band.De hade även en
sångsolist med sig. De sjöng
och spelade med den äran!

Undertecknad hade själv
inte förmånen att kunna
lyssna på något av alla de
föredrag som avhölls under
dessa två dagar. Men det
ska enligt hörsägen ha varit
många bra föreläsningar,
där vissa var så populära att

inte alla kunde komma in
och lyssna!

Innan själva
Släktforskardagarna gick av
stapeln, så var det olika
konferenser redan på
fredagen. Själv deltog jag i
redaktörskonferensen, och
fick många goda tips ifrån
förbundets avgående
styrelsemedlemmar, Anna
Lövgren ifrån Jokkmokk,
samt Anna-Lena Andersson.

/Jan Lilliesköldtillika fotograf av nedanstående bild, ochpå sid 4

Under 25 års tid har
gravstensinventeringen pågått.
Det är Sveriges
Släktforskarförbund som håller
i detta projekt. Även äldre
materal görs nu sökbart via
nätet. Det matas in uppgifter
och bilder i en databas i snabb
takt. Nuvarande projektledare
heter Anna-Lena Hultman. Vid
årsskiftet räknar hon med att
det ska finnas 200.000 sökbara

poster i databasen.
Ett råd till alla enskilda och
föreningar som vill hjälpa till
med att dokumentera
gravstenar, är att ge sig ut och
fotografera av dem. Gravstenar
försvinner för närvarande i
snabb takt. Så det är angeläget
att dokumentera dem medan
de finns kvar.

Den sökbara databasen för
Gravstensinventeringen finns
på Sveriges
släktforskarförbunds hemsida
Rötter.
Länk till
Gravstensinventeringen <a
href="http://www.genealogi.se/
gravproj/Gravsoklist.php">finn
s här </a>

Gravstenar blir sökbara på nätet

En ny kommande version av
dvd:n Sveriges dödbok
kommer som version 6.
Den ska innehålla uppgifter om
personer som avlidit i Sverige
1901–2013. Det är bestämt att
den ska komma ut under 2014,
men exakt när den släpps är
inte klart, men troligen under
senare delen av året,

Projektledare hos Sveriges
Släktforskarförbund för ”Namn
åt de döda” är Anna-Lena
Hultman.
Länk till "Namn åt de döda" <a
href="http://www.genealogi.se/
dodb/index.htm">finns här
</a>.

Bild från
Rötter

Lars Ericson Wolke signerar
Soldatforska!

Redatörens ruta
Er "tillförordnade" redaktör
har nu under en tid försökt
att lära sig det nya
programmet Scribus. Kom
gärna med Era synpunkter
på tidningen!
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Ny version av Begravda i Sverige
Det har kommit ut en ny
version av dvd:n Begravda i
Sverige. Den första versionen
av Begravda i Sverige kom för
fyra år sedan. Nu är ytterligare
1,2 miljoner poster inmatade
Den bygger på informaion
ifrån de olika
kyrkogårdsförvaltningarna
runt om i landet, Ungefär 95
procent av det som finns
digitalt registrerat hos
förvaltningarna finns med på
dvd-skivan.
Det finns många
sökmöjligheter, till exempel
förnamn, efternamn,
födelsedatum, dödsdatum,
begravningsort och yrke.
Det går även att söka bland

900 kartor från kyrkogårdarna

där man kan se i vilka kvarter
personen är begravd.
Begravda i Sverige 2 ges ut av

Sverige släktforskarförbund
och kan beställas via
förbundets hemsida och dess
bokhandel Medlemspris för
dvd:n Begravda i Sverige 2 är
495 kronor.

kommuns chef för Kultur och
Fritid,
Släktforskarförbundets
ordförande, Barbro
Stålheim, samt såsom själva
invigaren, landshövdingen
för Gävleborgs län, Barbro
Holmberg. Den sistnämnda
fick själv motta ett par extra
gåvor. Dels var Björn
Thunberg från Härnösands
släktforskare fram och
skänkte henne en
släktutredning med hennes
anor i åtta generationer,
bland annat i
Ångermanland. Dels en
tidigare ordförande i
Pitebygdens släktforskare,
men en annan typ av
förteckning med anor till
Barbro Holmberg.

Bland våra grannar bland
utställarna fanns DIS, DIS-
Norge, DIS-Tröndelag, och
DIS Danmark. Mitt emot vår
monter fanns den andre
medarrangören, Sveriges
Släktforskarförbunds, stora
monter. Där sålde de många
olika CD/DVD-skivor, böcker
och annat. Bland nyheterna
fanns Begravda i Sverige 2
(se notis nedan),
Rotemannen och nya
versionen av Svenska
Ortnamn. Den sistnämnda
fungerar nu på nyare
operativsystem. Förbundets
fjärde handbok,
Soldatforska!, handboken för
soldatforskning, fanns bland
nyheterna på bokfronten.
Författaren själv, Lars
Ericson Wolke, fanns på
plats för att signera boken
för dem som så önskade.

Flera av oss från DIS-Mitt
hjälpte även till som olika
funktionärer under
mässdagarna. Inte minst

gällde detta Släktsök, dvs dit
besökare kunde gå för att få
hjälp att komma igång med
de närmaste anorna, eller
försöka få något problem
löst. På Släktsök var det
högt tryck, och besökarna
fick nummerlappar, och fick
en begränsad tid vardera, så
att så många som möjligt
skulle få chansen att få
hjälp.

På lördagskvällen var det
stor middag, vilken ägde
rum i Järnvägsmuseets
lokaler. Under middagen
lämnades det ut olika
diplom. Bland de som fick
hedersdiplom, var DIS-Mitts
förste ordförande Bernth
Lindfors från Njurunda. Han
hade blivit nominerad av oss
i DIS-Mitt. Därtill
överlämndes budkavlen för
Släktforskardagarna över till
nästa års arrangör i Köping.
Det var initiativtagarna till
att DIS-Mitt var
medarrangörer till årets
Släktforskardagar, DIS-Mitts
förre ordförande Kurt
Wikholm, samt Claes
Embäck som varit
förtjänstfull projektledare i
Gävle, som gemensamt
överlämnade budkaveln till
Västra Mälardalens
Släktforskares representant.

Som avslutning av
banketten så spelade Gävle
Big Band.De hade även en
sångsolist med sig. De sjöng
och spelade med den äran!

Undertecknad hade själv
inte förmånen att kunna
lyssna på något av alla de
föredrag som avhölls under
dessa två dagar. Men det
ska enligt hörsägen ha varit
många bra föreläsningar,
där vissa var så populära att

inte alla kunde komma in
och lyssna!

Innan själva
Släktforskardagarna gick av
stapeln, så var det olika
konferenser redan på
fredagen. Själv deltog jag i
redaktörskonferensen, och
fick många goda tips ifrån
förbundets avgående
styrelsemedlemmar, Anna
Lövgren ifrån Jokkmokk,
samt Anna-Lena Andersson.

/Jan Lilliesköldtillika fotograf av nedanstående bild, ochpå sid 4

Under 25 års tid har
gravstensinventeringen pågått.
Det är Sveriges
Släktforskarförbund som håller
i detta projekt. Även äldre
materal görs nu sökbart via
nätet. Det matas in uppgifter
och bilder i en databas i snabb
takt. Nuvarande projektledare
heter Anna-Lena Hultman. Vid
årsskiftet räknar hon med att
det ska finnas 200.000 sökbara

poster i databasen.
Ett råd till alla enskilda och
föreningar som vill hjälpa till
med att dokumentera
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försvinner för närvarande i
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Gravstenar blir sökbara på nätet

Ny version av Sveriges dödbok
En ny kommande version av
dvd:n Sveriges dödbok
kommer som version 6.
Den ska innehålla uppgifter om
personer som avlidit i Sverige
1901–2013. Det är bestämt att
den ska komma ut under 2014,
men exakt när den släpps är
inte klart, men troligen under
senare delen av året,

Projektledare hos Sveriges
Släktforskarförbund för ”Namn
åt de döda” är Anna-Lena
Hultman.
Länk till "Namn åt de döda" <a
href="http://www.genealogi.se/
dodb/index.htm">finns här
</a>.

Bild från
Rötter

Foto:
J Lilliesköld

Lars Ericson Wolke signerar
Soldatforska!
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Kurt Wikholm och Claes
Embäck överlämnar
budkaveln till representanten
för 2013 års
Släktforskardagar i Köping

DIS Norges fyndiga devis

Björn Thunberg,
Tomas Bornestaf,
Barbro Holmberg

DIS DanmarkDIS Norge

Björn Johansson förevisar
kartfunktioner i Disgen i DIS
montern

Kurt Wikholm
som funktionär vid Släktsök

Birgitta Lahrm, Avesta och
Bernth Lindfors, Njurunda
mottar sina hedersdiplom

DISMitt:s Rolf Lusth mottar
ett tack från SSF:s sida för väl
genomfört medarrangörsskap
av SSF:s ordförande Barbro
Stålheim

Malin Almstedt och Östen
Händel
som funktionärer vid Släktsök

DISMitt:s ordförande Rolf
Lusth invid sin "timeline" för
släkten Lusth i vår monter

Om riksdagen i höst tar beslut
om att försämra
folkbokföringen – och avskaffa
socknarna – enligt
Skatteverkets förslag, gör man
det i strid mot en
världsomfattande konvention
som man själv förbundit sig för
att efterleva. Då är det ajöss
med tusenåriga traditioner,
gamla medeltida ortsnamn,
kulturell hemkänsla,
vetenskapliga jämförelser över
tid och med förtroendet för de
politiska rutinerna.
Det skriver släktforskaren Ted

Rosvall.

I höst tar riksdagen med all
sannolikhet beslut om att
förändra rikets indelning inom
folkbokföringen. I stället för
att låta medborgarna vara
skrivna i en församling, skall
de i fortsättningen endast
registreras på fastighet och
kommun.

Bort försvinner i ett slag
tusentals medeltida namn,
socknarna, som sedan 1600-
talet använts i snart sagt alla
officiella och inofficiella
sammanhang.

Försvinner gör också den
unika jämförbarhet när det
gäller all sorts statistik över
tid; demografisk, historisk,
medicinsk, etymologisk och så
vidare obruten sedan över 300
år, som Sverige har kunnat
stoltsera med, men som nu

totalförstörs genom ett beslut
fattat av en myndighet,
Skatteverket, som inte förstår
att frågan om folkbokföringen
inte enbart handlar om siffror
och taxering.

I begynnelsen var socknen!

Den döptes så småningom om
till församling och blev den
minsta enheten inom den
kyrkliga världen, där det också
finns begrepp som pastorat,
kontrakt och stift. I samband
med en reform 1862 kom
socknen/församlingen att delas
i två delar, den kyrkliga delen
som också hade hand om
skolväsendet och den
världsliga delen, som fick
ansvar för fattigvård, äldrevård
och samhällsbygge. Ur denna
senare del växte så småningom
våra kommuner fram, i dag
sammanslagna till större
enheter, storkommuner.

År 1991 förlorade Svenska
kyrkan ansvaret för
folkbokföringen, en uppgift den
haft och utfört mycket väl
sedan 1686. Förändringen var
kanske oundviklig, inte minst
med tanke på kraven på
datorisering och
centralisering, men också på
grund av det orimliga i att i ett
sekulariserat samhälle låta ett
av många religiösa samfund ha
ansvar för en av de viktigaste
basfunktionerna. Det olyckliga
var bara att man valde totalt

fel efterträdare; Skatteverket.

Det rimliga hade varit att
sjösätta en egen
folkbokföringsmyndighet,
fristående från olika
särintressen, och med uppgift
att samla in, systematisera,
bevara och tillgängliggöra
personuppgifter. I stället
hamnade ansvaret för
folkbokföringen hos en
myndighet som inte förstår
dess unika betydelse i
nationens, hembygdens,
släktens och individens
historia.

Skatteverket ser
folkbokföringen enbart som ett
arbetsredskap för
myndighetsutövning, och
förstår över huvud taget inte
resonemang som handlar om
att den också utgör det
historiska basmaterialet för
kommande generationer.

Detta visar sig inte minst i
verkets totala brist på intresse
för bevarandefrågor. Den
svenska folkbokföringen efter
1991 finns endast digitalt
bevarad. Det finns inga
pappersutskrifter, ens på de
allra viktigaste funktionerna
som till exempel födda, vigda
och döda.

Om katastrofen är framme,
datahaveriet, dataviruset,
attentatet eller något annat
otyg som vi i dag inte ens kan
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Slutet för socknen närmar sig
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förutse, finns det ingen
möjlighet att återskapa de
förlorade uppgifterna. För
närvarande är det 20 år av
svensk folkbokföring som på
detta sätt lever farligt.

Nu är det alltså dags för nästa
steg i “siffermänniskornas”
kamp mot århundradena;
nedmonteringen av den
traditionella indelningen av
vårt land. I och med att
församlingen/socknen tas bort,
försvinner också de gamla
namnen, ofta medeltida, ur vår
begreppsvärld.

Det kommer i fortsättningen
inte att gå att avgöra exakt var
vi svenskar är födda och var vi
avlider. Vigselorter är redan i
dag avskaffade i den
existerande folkbokföringen.
Är du stockholmare, kommer
det inte gå att avgöra om du är
född på söder eller norr, i
Klara, Maria eller Johannes –
du är född i Stockholm, rätt
och slätt. Bor du på landet,
kommer det inte att se ut så.
Även om du är född i Östra
Skrukeby så kommer det att
stå “Linköping” i passet. Det är
kommunen som gäller,
ingenting annat.

Redan 2004 satte Sveriges
Släktforskarförbund och
Sveriges Hembygdsförbund i
gång en kampanj kallade
“Operation brevstorm” – där
landets politiker och
makthavare bombades med
små vykort med provokativa
teckningar och texter om
sockenfrågan. Denna aktion
resulterade i fem stycken

motioner i ämnet, och till sist
blev riksdagsbeslutet att
uppdra åt regeringen att
utreda frågan. Några år gick,
och så tillsattes en
enpersonsutredare, Birgitta
Pettersson från, ja just det,
Skatteverket.

Ack ja, suckade vi alla som
engagerat oss i frågan, men till
vår stora glädje och förvåning
kom utredaren fram till samma
slutsats som vi, nämligen att
socknen, eller
“kommundistriktet” som hon
valde att kalla konceptet,
faktiskt behövs, och att dess
gränser bör fixeras vid
tidpunkten för kyrkans
skiljande från staten, alltså år
2000.

Utredningen gick så på remiss,
möttes av stor tillfredsställelse,
lättnad och ivrig tillskyndan
från alla som fick tillfälle att
svara: Riksantikvarieämbetet,
Riksarkivet, Lantmäteriet,
historiska,
samhällsvetenskapliga och
medicinska institutioner,
släktforskarrörelsen,
hembygdsrörelsen och många,
många andra – alla utom
Skatteverket, förstås.

Skatteverket, som sorterar
under Finansdepartement,
lyssnar inte på någon och kör
glatt över alla remissinstanser.
I stället för man fram sitt
gamla förslag från 2000 om att
endast ha fastighet och
kommun som indelningsgrund i
folkbokföringen.

Och vad gör då

Kulturdepartementet? Inte ett
jota! Departement aktar sig
som bekant noga för att
klampa in på andra
departements territorium och
folkbokföringen ligger nu en
gång under
Finansdepartementet. Att
sedan Skatteverkets förakt för
vår historia och våra
traditioner samt okänsliga
agerande kommer att innebära
den största kulturkatastrofen i
vårt land sedan Gustav Vasa,
tycks inte vara själ nog för
kulturministern eller hennes
departement att ens yttra sig i
frågan.

Den 9/12 2010 beslutade
regeringen att ratificera
Unescos konvention om skydd
av Det immateriella
kulturarvet. Tanken bakom
konventionen är att bevara
icke-materiella kulturella
komponenter så som muntlig
tradition (även språk och
uttryck) och sociala seder
(även ritualer och festseder).

Om riksdagen i höst tar beslut
om att försämra
folkbokföringen enligt
Skatteverkets förslag, gör man
det således i strid mot en
världsomfattande konvention
som man själv förbundit sig för
att efterleva. Då är det ajöss
med tusenåriga traditioner,
gamla medeltida ortsnamn,
kulturell hemkänsla,
vetenskapliga jämförelser över
tid och med förtroendet för de
politiska rutinerna,
enkannerligen
remissförfarandet.
Farväl, Östra Skrukeby!

Uttalandet görs med anledning av regeringens planer på att göra genomgripande förändringar
av den svenska folkbokföringen. Den svenska befolkningsstatistiken har sedan 1600talet utgått
från en genom tiderna i princip oförändrad indelning av landet i ett par tusen församlingar
(tidigare socknar). Församlings och sockenindelningen är levande i människors medvetande
och har stor betydelse för lokal identitet och tillhörighet. Den långa obrutna
befolkningsstatistiken gör det möjligt att i historieforskning följa människor från vaggan till
graven, till glädje för hundratusentals släkt och bygdeforskare över hela Sverige. Denna
befolkningsstatistik är väsentlig för planeringen av vår gemensamma framtid.
Sveriges Släktforskarförbund vill kraftfullt protestera mot alla planer på att förändra
indelningsgrunden. Den gamla församlingsindelningen är, liksom socknarnas namn, levande
historia med stark livskraft under nära tusen år och en integrerad del av landskapsmiljön. Den
är en del av Sveriges immateriella kulturarv, vilket regeringen så sent som 2010 förbundit sig att
skydda när man ratificerade Unescos konvention för skydd av det immateriella kulturarvet.
Sveriges Släktforskarförbund uppmanar regeringen att följa det förslag som
Folkbokföringsutredningen (SOU 2009:75) föreslog i sitt betänkande, nämligen att
folkbokföringen ska ske i historiskt stabila distrikt som följer Svenska kyrkans
församlingsindelning 1999/2000.
Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma Gävle 25/8 2012.

Bevara sockenindelningen

Sveriges socknar på Wikipedia
Anders Wennersten, en idog
Wikipediaskrivare, har haft
som sitt projekt att skriva om
socknar och församlingar. En
komplett uppsättning om
Sveriges alla socknar och
församlingar finns nu på
Wikipedia.
Så här beskriver han själv:
På Wikipedia bestämde vi
2010, efter flera års
diskussioner, att inte längre
använda församling för att

beskriva ett geografiskt
område, utan i stället använda
sockenbegreppet. Anledningen
är den instabilitet som de
frekventa sammanslagningarna
av församlingar inneburit. Vi
på Wikipedia har redan gjort
det som behövs för att kunna
fortsätta beskriva Sveriges
geografi i mindre indelningar
än kommuner, med socknar
som aldrig upphört att finnas
till. Nu i september har alla
församlingssartiklar

kompletterats, så att de har
komplett administrativ historik
och där alla sockenartiklar fått
fullödig informton. På
Wikipedia finns nu 2420
artiklar om socknar och
omkring 3500 om församlingar.
Se
http://sv.wikipedia.org/wiki/Soc
ken

Dis-Mitt fyller 20 år i november !
I november fyller DIS-Mitt 20
år. Detta jubileum ska vi
naturligtvis fira nu i
kommande november. Enligt
vår nuvarande planering, så
ska detta firas både i
Östersund och i Sundsvall. I
Östersund är det tänkt att vara
en föreläsning om
Släktforskning i Norska arkiv i
lördagen den 17 november, i
Medborgarskolan lokal.

I Sundsvall är datumet
söndagen den 18 november,
och detta i Programsalen på
Kulturmagasinet. Vi har tänkt
att även här få höra om
Släktforskning i Norska arkiv,
samt ytterligare en
föreläsningl, antingen om
Stockholms Stadsarkiv eller
utveckling av Disgen.
Föreläsningarna görs för övrigt
i samarbete med Medelpads

Arkiv. Vidare har vi tänkt ha en
jubileumsmiddag, men vi har
inte hittat en bra lokal för
detta än. En "minimässa" är
också planerad att vara
framför programsalen. Bland
annat ska troligen både
Borgsjö Hembygdsförening och
Härnösands släktforskare
ställa ut.
Håll utkik på hemsidan
framöver efter mer info!
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komplett uppsättning om
Sveriges alla socknar och
församlingar finns nu på
Wikipedia.
Så här beskriver han själv:
På Wikipedia bestämde vi
2010, efter flera års
diskussioner, att inte längre
använda församling för att

beskriva ett geografiskt
område, utan i stället använda
sockenbegreppet. Anledningen
är den instabilitet som de
frekventa sammanslagningarna
av församlingar inneburit. Vi
på Wikipedia har redan gjort
det som behövs för att kunna
fortsätta beskriva Sveriges
geografi i mindre indelningar
än kommuner, med socknar
som aldrig upphört att finnas
till. Nu i september har alla
församlingssartiklar

kompletterats, så att de har
komplett administrativ historik
och där alla sockenartiklar fått
fullödig informton. På
Wikipedia finns nu 2420
artiklar om socknar och
omkring 3500 om församlingar.
Se
http://sv.wikipedia.org/wiki/Soc
ken

Dis-Mitt fyller 20 år i november !
I november fyller DIS-Mitt 20
år. Detta jubileum ska vi
naturligtvis fira nu i
kommande november. Enligt
vår nuvarande planering, så
ska detta firas både i
Östersund och i Sundsvall. I
Östersund är det tänkt att vara
en föreläsning om
Släktforskning i Norska arkiv i
lördagen den 17 november, i
Medborgarskolan lokal.

I Sundsvall är datumet
söndagen den 18 november,
och detta i Programsalen på
Kulturmagasinet. Vi har tänkt
att även här få höra om
Släktforskning i Norska arkiv,
samt ytterligare en
föreläsningl, antingen om
Stockholms Stadsarkiv eller
utveckling av Disgen.
Föreläsningarna görs för övrigt
i samarbete med Medelpads

Arkiv. Vidare har vi tänkt ha en
jubileumsmiddag, men vi har
inte hittat en bra lokal för
detta än. En "minimässa" är
också planerad att vara
framför programsalen. Bland
annat ska troligen både
Borgsjö Hembygdsförening och
Härnösands släktforskare
ställa ut.
Håll utkik på hemsidan
framöver efter mer info!



DIS-Mitt:s styrelse 2012 DIS-MITT NYTT kommer ut
4 gånger
om året och är DIS-MITT:s
(Datorhjälp i
Släktforskningen XYZ län),
medlemstidning.
Ansvarig utgivare och
tillika ordförande:
Rolf Lusth
mail: ordforande@dis-
mitt.se
(Tillfällig) Redaktör: Jan
Lilliesköld
mail: redaktor@dis-mitt.se
Föreningen DIS-MITT
c/o Lilliesköld
Johannedalsv 150
863 37 SUNDSVALL
Plusgiro 620 19 15-3
Org.nr 889201-9814
Har du material du vill ha
med i tidningen?
Skicka in material via e-
mail;
redaktor@dis-mitt.se
Vi förbehåller oss rätten att
redigera insända
bidrag. Det är inte tillåtet
att använda text och
bild utan tillåtelse eller
tydlig källangivelse.
Nästa nummer utkommer i
november/december och
manusstop är den 1
november 2012.
Håll koll på vår hemsida!

Rolf Lusth 
Ordförande
Tel: 06057 91
33
ordforande@di
smitt.se

Magnus
Hellsten 
Suppleant
Tel: 0613
35013
suppleant2@di
smitt.se

Bo Svartholm 
Ledamot
Tel: 063442
86
ledamot1@dis
mitt.se

Jan Lilliesköld
 Kassör,
redaktör
Tel: 06053 63
59
kassor@dis
mitt.se

Peter
Johansson 
Suppleant
Tel: 0660
375567
suppleant1@di
smitt.se

Georg
Lundqvist 
Ledamot
Tel: 066022
08 82
ledamot2@dis
mitt.se

Reine
Björkman 
Sekreterare
Tel: 0660189
41
sekreterare@d
ismitt.se

Lars Åström 
Vice
Ordförande
Tel: 06050 11
41
v.ordforande@
dismitt.se

MarieLouise
Holm 
Suppleant
Tel: 060
152837
suppleant3@di
smitt.se

Odföranden har ordet (forts)
För tillfället är planeringen följande 17 november Östersund, 18 november
Sundsvall och 24 november Gävle, men mer detaljerad information kommer inom
de närmaste veckorna. Inom styrelsen har under verksamhetsåret diskuterats
organisationsförändringar, där även vissa frågor ställts till DIS centralt. Mer
information om dessa förändringar kommer senare under verksamhetsåret.Rolf Lusth, Ordförande DIS-MITT



DIS-Mitt Jubileum 2012
Ansvarig utgivare: Rolf Lusth 20-årsjubileum 2012DIS-Mitt firar 20-årsjubileum i november
I november 1992 bildades föreningen DIS-
Mitt. I november 2002 firades föreningens
tioårsjubileum. Nu i november 2012 blir det
således tjugoårsjubileum för vår förening !
På några av de följande sidorna är vissa delar
av jubileumsskriften för tioårsjubileet
inklippt, så ni läsare lätt ska kunna ta del av
föreningens tidigare historia. Även delar av
artiklar i första numret av DIS-Mitt Nytt året
efter, med andra ord Nr 1 år 2003, finns även
inkopierat nedan.
Föreningen har under de senaste tio åren
arbetat vidare på liknande sätt som gjordes
under de tio första åren. Dock har ju
styrelemedlemmar delvis bytts ut under
tiden, och inte minst de olika ordföranden
som arbetat för föreningens bästa, har avlöst
varandra.
Även om de olika orförandena har haft sitt
"säte", på lite olika håll, så har dock
Sundsvall funnits som föreningens "säte"-
Här har styrelsen i vilket fall haft sina möten.
Annars så försöker vi upprätthålla
verksamhet i vårt stora geografiska område,
Gävleborgs-, Jämtlands- och Västernorrlands
län (X-Y-X), genom samarbeten med mer
lokala släktforskarföreningar. I Sundsvall har
vi till exemel haft samarbte med MGF om
lokal. Nu sedan i sommar så är det en
nyrenoverad lokal på Grönborgsgatan i
Sundsvall, inte långt väster om GA-kyrkan,
som vi använder. Motsvarande samarbete
görs i Örnsköldsvik, men i Jämtland har JLS
nyligen flyttat in i Landsarkivets lokaler, så
där finns ingen särskild lokal som DIS-Mitt
kan disponera för närvarande.
Styrelsen har på senare år försökt bredda
vårt geografiska engagemang, inte minst
genom att förre ordföranden var bosatt i
Gävle, har medfört att mer aktiviteter dragits
igång i Gävleborgsområdet. Ett utslag av
detta var att Släktforskardagarna 2012 ägde

rum just i Gävle detta år.
Nu senast har styrelsen försökt upparbeta
visst samarbete med vårt västra grannland.
Så två representanter av DIS-Mitt:s styrelse,
deltog, tillsammans med två representanter
iftån JLS ifrån Jämtland, på höstens
"Släktforsknings dag" i Trondheim. Nu till
jubileet, så kommer Finn Karlsen ifrån
Norska Arkivverket i Norge, närmare bestämt
ifrån Trondheim, att föreläsa vid vårt
jubleumsevenemang - både i Östersund och i
Sundsvall.
Lördagen den 18 november firas vårt
jubileum i Östersund, dagen efter, söndagen
den 19 november är det evenemang i
Sundsvall, och lördagen därpå, så är det i
Gävle som gäller.
I Östersund föreläser Finn Karlsen.
I Sundsvall, förutom Finn Karlsen, så berättar
Karl-Ingvar Ångström om
Kulturarvsprojektet.Som projektledare för
Borgsjö hembygdsförening presenterar han
vad en hembygdsförening kan erbjuda åt
släktforskare som arbetar med dator.
Häromåret startade Ånge kommun ett
kulturarvsprojekt. En stor mängd
gårdshandlingar och annat material har
skannats av. Föremålen på
hembygdsgårdarna har fotograferats och
registrerats. Hembygds-rörelsen håller på att
söka pengar till att utveckla hur
kulturarvsmaterial ska göras tillgängligt.
Vid jubileumsfirandet helgen senare i Gävle,
så är det istället Hans Hanner, ansvarig för
Genealogiska Föreningens projekt ”Inrikes
pass”. som just berättar om ”Inrikes Pass”. De
som inte fick tillfälle att lyssna till honom på
Släktforskardagarna får nu en ny möjlighet.
På alla tre orterna kommer det även att
finnas en "miniutställning", där olika
föreningar och organisationer visar vad de
har att erbjuda. /Jan Lilliesköld, t f redaktör
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DIS-Mitt Nytt
Ansvarig utgivare: Rolf Lusth Nr 4 2012

På insidorna Föreningen DIS-Mitt har
haft 20 årsjubileum
Efter förberedande arbeten
och möten tidigare under
året, så bildades föreningen
i november 1992.
Året 2002 firades
föreningens tioårsjubileum.
Nu i november 2012 har det
således varit
tjugoårsjubileum för vår
förening !
Se lite mer information i det
extra jubileumsnumret av
DIS-Mitt Nytt 2012.

Jubileet hade i år delats
upp på olika platser inom
vårt stora geografiska
område. Detta i syfte att ge
våra medlemmar en större
möjlighet att deltaga på ett
jubileumsevenemang.

Ett första jubileumfirande
ägde rum i Östersund
lördagen den 18 november.
Där föreläste norrmannen
Finn Karlsen från Statsarkivet
i Trondheim. Dels om vad
man har i arkivet, vad
digitalarkivet är samt vad
som samlats in i
trondheimsbasen.
Sistnämnda finns på en dvd
och kunde köpas för ett
specialpris.

Efteråt samlades de som
anmält sig till en lättare
förtäring.

Dagen efter, på söndagen,
så höll vi till i och utanför
Programsalen i
Kulturmagasinet i Sundsvall.
Evenemanget här hölls i
samarbete med Medelpads
Arkiv. Utanför Programsalen
så hade Borgsjö
Hembygdsförening dukat upp
allt vad de kan erbjuda. Det
fanns bland annat många
olika CD-produktioner att
köpa. Även Härnösands
släktforskarförening hade ett
bord i foajen. DIS-Mitt själva
hade naturligtvis ett eget
informationsbord. Inne i
Programsalen var det först
Karl-Ingvar Ångström ifrån
Borgsjö HBF, som
informerade. Han berättade
om Kulturarvsprojektet i
Ånge kommun, samt vad en
hembygdsförening kan
erbjuda åt släktforskare som
arbetar med dator. Inom
Kulturarvsprojektet har en
stor mängd gårdshandlingar
och annat material skannats
av. Föremålen på
hembygdsgårdarna har
fotograferats och
registrerats. Andre talare var
den samme Finn Karlsen
som informerade om samma
saker som han berättat om i
Östersund.

Efter detta så samlades de
som anmält sig, till

Året börjar raskt närma sig
sitt slut - och vintern lyser
vit med all snö som kommit
de senaste veckorna.
Er "tillförordnade" redaktör
försöker fortfarande att
lära sig det nya
programmet Scribus. Men
det är inte orsaken til att
tidningen inte kommit ut
innan jul som planerat,
utan i väntan på viss
information.
Hoppas att ni finner något

läsvärt i detta nummer -
samt hoppas att ni läsare
kommer att få eetttt ggootttt
ssllääkkttffoorrsskknniinnggssåårr ffrraammöövveerr
!!
KKoomm ggäärrnnaa mmeedd EErraa
ssyynnppuunnkktteerr ppåå ttiiddnniinnggeenn!!

Redaktörens ruta
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efterföljande
jubileumsmiddag på
restaurang Arena. Här tog
Karl-Ingvar Ångström ordet,
nu såsom representant för
styrelsen för föreningen DIS,
och förärade DIS-Mitt en
gåva. DIS-Mitt hade redan
tidigare på dagen tagit emot
en gåva ifrån Borgsjö HBF,
en CD med Ivan Johnsons
samlade skrifter,
Härnösands släktforskare
överlämnade även de en
gåva, ett presentkort på den
kommande CD-skivan med
Högsjö. Även Finn Karlsen
förärade DIS-Mitt ett
exemlar av CD-skivan
"Trondheimbasen 2013" (se
mer info om denna nedan).

Helgen efter, på lördagen
den 24 november, så var det
Gävles tur att ha ett
jubileumsarrangemang. Här
var det Hans Hanner ifrån
Genealogiska Föreningen
som höll föredrag om
”Inrikes Pass”. Det var ju
många som inte fick plats
att få lyssna till honom på
Släktforskardagarna i Gävle i
augusti. Hans Hanner är
ansvarig för Genealogiska
Föreningens projekt ”Inrikes
pass”.

Därutöver medverkade
ABM-gruppen (Arkiv,
Bibliotek, Museum) i Gävle
med utställning och
presentationer. Samt
dessutom demonstrerade
Claes Embäck
släktforskarprogrammet
Disgen 8.2d.

Efteråt samlades
projektgruppen i Gävle för
arrangemanget med
Släktforskardagarna, för att
avsluta och avtackas för allt
sitt arbete med detta.
Projektledare för SFD2012

har Claes Embäck varit. Tack
så mycket för all tid och
arbete ni lagt ner på detta !

/Jan Lilliesköld
Trondheimbasen 2013
Trondheimbasen 2013, är
en databas som gör det
möjligt att söka efter
personer som på något sätt
har haft anknytning till
Trondheim. Sökning görs i
många olika källor, som
avser perioden 1840-1930.
Totalt innehåller databasen
över miljonen poster. Även
om det finns ett antal olika
källor med, så är det upp till
den enskilde användaren att
försöka göra "kopplingar".
Det är att märka att skivan
är en sekundär källa i sig,
så man bör som alltid
försöka kolla upp
orginalkällorna själv om det
går. Namn och adresser är
till viss del normaliserade, i
syfte att göra det lite lättare
att finna det man söker. För
i orginalkällorna kan det
förekomma helt olika
stavningsvarianter. Datat till
denna CD har i huvudsak
samlats in av föreningen
DIS-Tröndelag, medan Finn
Karlsen är den som skapat
själva databasen.
Arkivverket i Norge
Arkivverket består av
Riksarkivet, åtta statsarkiv,
Samiskt arkiv och Norskt
hälsoarkiv. Chef för
Arkivverket är riksarkivarie
Ivar Fonnes.
På norska Arkivverkets

Arkiv Digital mot
framtiden

Nu har betaltjänsten
MyHeritage köpt
konkurrenten Geni.com.
Dessutom har de fått 25
miljoner dollar från
riskkapitalbolaget Bessemer
Venture Partners för vidare
investeringar. MyHeritage
stärker därmed sin position
i jakten på släktforskare.
MyHeritage finns tillgänglig
som hemsida på många
olika språk. Sara Silander
är ansvarig inom Norden.
Geni.com grundades 2007,
och har ett stort antal
användare, framförallt i
USA. Det kommer
fortfarande att drivas som
ett eget varumärke.

My Heritage köper
geni.com

hemsida,
http://arkivverket.no/ , så är
allt fritt tillgängligt. Särskilt
intressant är Digitalarkivet,
med hemsidan
http://arkivverket.no/arkivve
rket/Digitalarkivet.
För svenskar som har
norska personer att söka
efter, så är det alltså möjligt
att försöka söka efter dessa
via denna hemsida.
Finn Karlsen berättade att
det till exempel är en bra
"källa" för att hitta svenskar
som emigrerat till USA eller
Canada, genom att det finns
register över de som åkt ut
med båt ifrån de olika
norska hamnarna.
Det finns även ett antal
folkräkningar i Norge att
leta i, men man bör
kontrollera huruvida var
och en täcker hela Norge
eller inte. Det kan vara lite
olika med den saken.
Men titta gärna själv runt i
Digitalarkivet !

Arkiv digital jobbar på i
full fart mot framtiden. De
digitaliserar så snabbt som
de hinner med. De jobbar
nu på alla landsarkiv i
Sverige, inklusive
Riksarkivet och
Krigsarkivet. De erbjuder
färgbilder, vilket vanligtvis
gör läsbarheten bättre än
de svartvita kopior som
finns hos konkurrenterna
på marknaden. Men man
har även annat än
kyrkboksmaterial. Bland
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efterföljande
jubileumsmiddag på
restaurang Arena. Här tog
Karl-Ingvar Ångström ordet,
nu såsom representant för
styrelsen för föreningen DIS,
och förärade DIS-Mitt en
gåva. DIS-Mitt hade redan
tidigare på dagen tagit emot
en gåva ifrån Borgsjö HBF,
en CD med Ivan Johnsons
samlade skrifter,
Härnösands släktforskare
överlämnade även de en
gåva, ett presentkort på den
kommande CD-skivan med
Högsjö. Även Finn Karlsen
förärade DIS-Mitt ett
exemlar av CD-skivan
"Trondheimbasen 2013" (se
mer info om denna nedan).

Helgen efter, på lördagen
den 24 november, så var det
Gävles tur att ha ett
jubileumsarrangemang. Här
var det Hans Hanner ifrån
Genealogiska Föreningen
som höll föredrag om
”Inrikes Pass”. Det var ju
många som inte fick plats
att få lyssna till honom på
Släktforskardagarna i Gävle i
augusti. Hans Hanner är
ansvarig för Genealogiska
Föreningens projekt ”Inrikes
pass”.

Därutöver medverkade
ABM-gruppen (Arkiv,
Bibliotek, Museum) i Gävle
med utställning och
presentationer. Samt
dessutom demonstrerade
Claes Embäck
släktforskarprogrammet
Disgen 8.2d.

Efteråt samlades
projektgruppen i Gävle för
arrangemanget med
Släktforskardagarna, för att
avsluta och avtackas för allt
sitt arbete med detta.
Projektledare för SFD2012

har Claes Embäck varit. Tack
så mycket för all tid och
arbete ni lagt ner på detta !

/Jan Lilliesköld

Arkiv Digital mot
framtiden

Nu har betaltjänsten
MyHeritage köpt
konkurrenten Geni.com.
Dessutom har de fått 25
miljoner dollar från
riskkapitalbolaget Bessemer
Venture Partners för vidare
investeringar. MyHeritage
stärker därmed sin position
i jakten på släktforskare.
MyHeritage finns tillgänglig
som hemsida på många
olika språk. Sara Silander
är ansvarig inom Norden.
Geni.com grundades 2007,
och har ett stort antal
användare, framförallt i
USA. Det kommer
fortfarande att drivas som
ett eget varumärke.

Det Londonbaserade
riskkapitalbolaget Premira
har lagt ett bud på hela1,6
miljarder dollar på
Ancestry.com.
Som en av två VD, finns den
finlandsvenske Kurt
Björklund. Ancestry.com:s

My Heritage köper
geni.com

Ancestry är uppköpt

vd Tim Sullivan och
finanschefen Howard
Hochhauser äger
majoriteten av Ancestry.com
och kommer att behålla den
ägarandelen, liksom bolaget
Spectrum som äger kring
30 procent av Ancestry.com
Ancestry.com grundades
1983 och har sedan dess
arbetat med att digitalisera
en stor mängd historiska
dokument. För cirka 15 år
sedan började företaget
intressera sig för att
publicera det digitaliserade
på nätet och i dag har de
mer än två miljoner
prenumeranter på sina
onlinetjänster.
Information om Ancestry
som finns att läsa från
Wikirötter:
Ancestry.com Inc. är
världens största
kommersiella
internetbaserade
släktforskningsföretag, med
säte i Provo, Utah, USA, har
digitaliserat och publicerat
mer än elva miljarder
dokument de senaste 13
åren. Ancestrys användare
har skapat 41 miljoner
släktträd samt foton och
dokument.
En svenskspråkig version av
Ancestry.com startades år
2007, och i juli 2010 köpte
man upp det svenska
bolaget Genline AB som i
sin tur startade redan 1997.

Ancestry lämnar
Bygdeband
När Ancestry köpte upp
svenska Genline för ett par
år sedan, så har många
undrat över vad som skulle
hända med Bygdeband,
databasen för
hembygdsföreningars
samlingar som en gång
drogs igång av Genline. Nu
är det klart,
Ancestry/Genline skänker
nu bort hela databasen till
Sveriges Hembygdsförbund.
Ägarbytet sker vid årsskiftet,
och drift och support
kommer att skötas hos
Släktforskarnas Hus i
Leksand, som även tidigare
utfört service åt
Genline/Ancestry.
Inloggningen tas bort, så
Bygdeband kommer därmed
att vara öppet, och
förhoppningen är att
Bygdeband ska vara en
gratistjänst.
Släktforskardagarna i år
och kommande år

hemsida,
http://arkivverket.no/ , så är
allt fritt tillgängligt. Särskilt
intressant är Digitalarkivet,
med hemsidan
http://arkivverket.no/arkivve
rket/Digitalarkivet.
För svenskar som har
norska personer att söka
efter, så är det alltså möjligt
att försöka söka efter dessa
via denna hemsida.
Finn Karlsen berättade att
det till exempel är en bra
"källa" för att hitta svenskar
som emigrerat till USA eller
Canada, genom att det finns
register över de som åkt ut
med båt ifrån de olika
norska hamnarna.
Det finns även ett antal
folkräkningar i Norge att
leta i, men man bör
kontrollera huruvida var
och en täcker hela Norge
eller inte. Det kan vara lite
olika med den saken.
Men titta gärna själv runt i
Digitalarkivet !

annat skannar de längder
med bouppteckningar,
mantalsuppgifter samt
soldater.
Arkiv Digital bildades 2005.
De har i dag cirka 38
miljoner inskannde
färgbilder. I dagsläget har
Arkiv Digital AD AB drygt
370 aktieägare. VD för
Arkiv Digital är Mikael
Karlsson.

Projektet
Släktforskardagarna 2012 är
i princip slutfört. Sveriges
Släktforskarförbund, som
delade ansvaret för dessa
med DISMitt, skriver i
senaste numret av
Angeläget  "Det har varit ett
givande samarbete där
stora arbetsinsatser har
gjorts. Ett varmt tack till DIS
Mitt för ett trevligt
samarbete i ett lyckat
projekt!"
Västra Mälardalens
Släktforskare hälsar
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I oktober 2011 anordnades ett
seminarium i Karlstad  ett
svensknorskt
släktforskarmöte. Eftersom
detta blev så givande, så
beslöts det att planera för ett
nytt möte  denna gång i Oslo.
Preliminärt datum är den 56
oktober 2013. En arbetsgrupp
finns, som planerar för vad
som ska finnas med på detta
seminarium. Den som har
anor som arbetsvandrade till
Norge, vilket många gjorde,
inte bara i gränstrakterna,
passerade Norge på väg till
Nordamerika, eller är allmänt
intresserad av norsk
släktforskning kan lämpligen
bevaka detta evenemang. Mer
information komer att komma
på Rötter.
Källa: Angeläget 2/2012

Vetenskapsrådet har tilldelat
Riksarkivet, Stockholms
stadarkiv samt universiteten i
Göteborg, Lund och Umeå
sammanlagt 5.626.000 kr för
att under tre år digitalisera
1930 års folkbokföring.
Projeketet SweCens II
kommer att ledas och
administreras av SVAR
Släktforskarförbundet bevakar
frågan och hoppas att man
kan se fram emot en DVD
med Sveriges Befolkning
1930.
Läs mer på www.ra.se
Källa: Angeläget 2/2012

SweCens II -
folkräkningen 1930

Norsk-Svenskt
släktforskarmöte i höst

Norsk-Svenskt
släktforskarmöte nästa
höst

Arkivera folkbokföringen
För släktforskarna är det
viktigt att folkbokföringen ska
bevaras också efter 1991.
Sveriges Släktforskarförbund
har agerat för att göra något åt
detta genom bland annat en
skrivelse till Riksarkivet. Nu
har man fått svar därifrån.
Handläggaren har gjort en
omfattande utredning om vad
som gäller utifrån gällande
arkivbestämmelser, och
dennes slutsats är att
släktforskarförbundets förslag
inte är genomförbart eftersom
det saknar laglig grund. Det är
tydligen så att de gällande
arkivbestämmelserna inte gör
det möjligt att kräva att

Nationalitetsmatriklarna -
ledtråd till spårlöst
försvunna
Databasen
Nationalitetsmatriklar är ett
underskattat
och inte så känt material som
växer sakta men säkert.
I dagsläget är 16.178
personer sökbara och
cirka 4.000 nya uppgifter
väntar på att läggas in.
Nästa uppdatering är planerad
till början av december 2012.
Det som då kommer att
läggas in är främst personer
som hade kontakt med
konsulatet i Hamburg
i Tyskland.
Nationalitetsmatriklarna är
tillgängliga för Röttervänner
och även om indexeringen
inte ännu är klar,
kan man bläddra i matriklarna,
sida för sida.
I matriklarna hittar man ofta
”arbetsvandrare” från
hela Sverige som inte tagit ut
flyttningsattest för utflyttning
till annat land. Där finns också
hantverkare
och hantverksgesäller som
reste utomlands för att
förkovra sig. Där finns färgare,
förgyllare, garvare,
sypigor, sällskapsfröknar,
ammor och naturligtvis
passerar
massor av vanliga drängar
och pigor förbi.
I Londons matriklar finns mest
sjömän. Ibland får
man där även fram personer

I slutet av oktober åkte Rolf
Lusth och Jan Lilliesköld över
till Norge och Trondheim. Det
var den norska versionen av
Släktforskningen dag som
ägde rum på lördagen. I
sällskap från den svenska
sidan hade vi två stycken som
representerade föreningen
JLS ifrånJämtland. Det är väl i
första hand mellan Jämtland
och Tröndelag som folk flyttat
på sig mellan länderna. I ett
möte med DISSörTröndelag
redan på fredagskvällen, så
diskuterade vi fortsatt
samarbete mellan föreningar i
Norge och Sverige. Bland
annat så kom vi överens om
att representanter för dem ska
komma till Östersund till
släktforskardagen där i vår.
På lördagen var det så den
norska släktforskningens dag.
Vi ifrån Sverige satt i ett eget
rum i syfte att försöka ta hand
om frågor som rörde svenskar.
Det var också ett antal norskar
som utnyttjade denna
möjlighet. Men ibland hade vi
svårt att hitta några bra svar,
eftersom det fanns rätt dåligt
med uppgifter att gå ut ifrån.
Hela evenemanget ägde rum
på en hel våning av
Trondheims stora bibliotek.
Det fanns kanske ett tjugotal
oilka utställare. Flera olika
föredrag hölls i en särskild sal.
Det sades att det kunde vara
minst en 200 personer på
dessa föreläsningar.

folkbokföringens databas
arkiveras.
Förbundets styrelsemedlem
KI Ångström vet mer.
Källa: Angeläget 2/2012

välkommen till
Släktforskardagarna 2013,
vilka äger rum i Köping den
2325 augusti. Temat för
denna gång är "Bergslagen
och järnet".
Förbundet har nyligen beslutat
att Släktforskardagarna 2014
kommer att arrangeras av
Värmlands
Släktforskarförening, och
kommer att äga rum i Karlstad
den 2931 augusti. Det är
andra gången som denna
förening arrangerar detta
evenemang. Förra gången var
1999. Sverige Amerika
Centret, Värmlandsarkiv,
Karlstad kommunarkiv,
Landstingsarkivet och
Folkrörelsernas arkiv är alla
positivt inställda på att
samarbeta i detta
arrangemang.
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tillgängliga för Röttervänner
och även om indexeringen
inte ännu är klar,
kan man bläddra i matriklarna,
sida för sida.
I matriklarna hittar man ofta
”arbetsvandrare” från
hela Sverige som inte tagit ut
flyttningsattest för utflyttning
till annat land. Där finns också
hantverkare
och hantverksgesäller som
reste utomlands för att
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som använde falskt
namn. Konsulatet i London
skrev 1898 in 19årige
lättmatrosen Hugo Widerberg,
även kallad Henry
Westberg. Han var född i
Kristianstad och dog
genom fall från riggen på
fartyget Loch Cree. Att
sjömansyrket
var farligt får man helt klart för
sig om
man läser dödsorsakerna. Det
var inte bara olyckor
och förlista skepp som var
farorna, utan även allehanda
exotiska sjukdomar som
beriberi, tyfoidfeber,
gula febern och malaria.
Gå till Konsulat på Rötter för
att se vad som är inlagt
och vad som återstår att
indexera. Det här är ett
mycket spännande och
intressant material att ta del
av och arbeta med! Vi
behöver hjälp med den
fortsatta
indexeringen, hör av dig till
AnnaLena Hultman
(annalena@genealogi.se) om
du vill hjälpa till!
Källa: Angeläget 2/2012
2013 sista året med
Namn åt de döda
Dödboken är ett projekt som
nu börjar
gå mot sitt slut! Målet är
utgivning av Sveriges dödbok
6 under 2014.
Hur det blir med den saken
beror dock mycket på
intresset
ute i föreningarna. För ett gott
resultat så behöver alla
medlemsföreningar hjälpa till
under hela 2013.

Även om just ert län är klart,
behövs det hjälp att
slutföra de sista uppgifterna.
Ett drygt års arbete återstår
och deadline är satt till
1 jan 2014. För att det skall
bli utgivning då, måste
alla döda under åren 1901
1970 ha registrerats och
skickats in. Det är 184
församlingar,
eller delar av församlingar,
som ännu inte påbörjats.
Många ”Lediga” gäller
korta perioder, ofta åren
194146
2002 startades projektet
Namn åt de döda för att
komplettera Sveriges
dödbok med namnuppgifter
under åren 195070. Senare
har perioden
utökats till att gälla
även19011970.
För detaljerad statistik och
tabeller över läget i varje
län och varje församling i
landet, gå till
http://www.genealogi.se/dod
b/index.htm
Källa: Angeläget 2/2012

folkbokföringens databas
arkiveras.
Förbundets styrelsemedlem
KI Ångström vet mer.
Källa: Angeläget 2/2012

Gravstensinventeringen
och Begravda i Sverige
är två olika projekt
I projektet
Gravstensinventeringen
dokumenteras
de personer som kan
kopplas till just
den gravvården.
I projektet Begravda i
Sverige dokumenteras
begravda
på hela kyrkogården.
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Faddrar inom XYZlän
Pc/Disgenfaddrar
Claes Embäck Tel: 02619 25 00 Epost: classe.e@tele2.seKurt Wikholm Tel: 02610 23 44 Epost: kwikholm@gmail.comTony Rödin Tel: 070350 63 04 Epost: tony.rodin@gmail.comBodil Orremo Tel: 063446 66 Epost: bodil.orremo@bredband.netStaffan Bodén Tel: 065056 14 17 Epost: staffan.boden@wtnord.netArne Bixo Tel: 0691305 02 Epost: arne.bixo@telia.comJoacim Söderström Tel: 06015 50 30 Epost: joacim.h.soderstrom@telia.comÖrjan Öberg Tel: 0611221 88 Epost: orjan@bakskuru.sePerAnders Hörling Tel: 0620146 13 Epost: peranders.h@telia.comPeter Johansson Tel: 066037 55 67; 070564 88 59 Epost: peter.johanssonoer@telia.comLennart Näslund Tel: 066037 21 09 Epost: lintagan@home.se
Min Släktombud
Bo Svartholm Tel: 063442 86 Epost: bo.svartholm@zonline.se
DISBYTombud
Bernth Lindfors Tel: 060315 24 Epost: disbyt@dismitt.se

DIS-Mitt Nytt tillönskar alla sina läsare ett
GOTT NYTT ÅR 2013 !

Ni kan redan nu planera in vårtårsmöte 2013.Det är planerat att äga rum lördagen den 23februari i Sundsvall.Kallelse kommer med post som vanligt.



DIS-Mitt:s styrelse 2012 DIS-MITT NYTT kommer ut
4 gånger
om året och är DIS-MITT:s
(Datorhjälp i
Släktforskningen XYZ län),
medlemstidning.
Ansvarig utgivare och
tillika ordförande:
Rolf Lusth
mail: ordforande@dis-
mitt.se
(Tillfällig) Redaktör: Jan
Lilliesköld
mail: redaktor@dis-mitt.se
Föreningen DIS-MITT
c/o Lilliesköld
Johannedalsv 150
863 37 SUNDSVALL
Plusgiro 620 19 15-3
Org.nr 889201-9814
Har du material du vill ha
med i tidningen?
Skicka in material via e-
mail;
redaktor@dis-mitt.se
Vi förbehåller oss rätten att
redigera insända
bidrag. Det är inte tillåtet
att använda text och
bild utan tillåtelse eller
tydlig källangivelse.
Nästa nummer utkommer i
vår och
manusstop är den 1 mars
2013.
Håll koll på vår hemsida!
[http://www.dis-mitt.se]
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Ordförande
Tel: 06057 91
33
ordforande@di
smitt.se

Magnus
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Suppleant
Tel: 0613
35013
suppleant2@di
smitt.se
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Ledamot
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ledamot1@dis
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Suppleant
Tel: 0660
375567
suppleant1@di
smitt.se
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Vice
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Suppleant
Tel: 060
152837
suppleant3@di
smitt.se
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