Nr 1 2005
Redaktör: Anna Söderström Björneborgsg 66, 85462 Sundsvall tel: 060-155030

Bilder från grundkursen i Söderhamn, en av
många kurser som redan har hunnit avverkas
under den korta tid som gått på året.
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DIS-MITTs
funktionärer
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Arne Ahlström

Ledamot
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ledamot3”at”dis-mitt.se
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Suppleant
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suppleant1”at”dis-mitt.se
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suppleant2”at”dis-mitt.se

Bo Näsström
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Jan Lilliesköld
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tel 060-302 28
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Joacim Söderström Webbmaster, tel 060-155030
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Tomas Sahlin
DISBYT-omb. tel 060-15 84 11

kassor”at”dis-mitt.se
ledamot1”at”dis-mitt.se

robert.hammarstedt”at”telia.com
webmaster”at”dis-mitt.se
disbyt”at”dis-mitt.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 Joacim Söderström, Björneborgsg 66, 864 62 SUNDSVALL, tel: 060155030, 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
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Ordförande har ordet:
Vid årsskiftet hade DISMITT 930 medlemmar.
Tillväxten under året var
108 medlemmar. DISNORD 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.

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.

Förändringar i styrelsen beskrivs här brevid.
Välkomna till ett nytt spännande verksamhetsår

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 hemsi-da:
http://www.dis.se

För Mac-användare.
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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 DISMitt?
Nej, men det är en fördel.

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 website, 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.

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 DISMITT 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.

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.

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.
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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
Öppen fråga
Visa intresse

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)
Ögonkontakt och låta den du samtalar med tänka efter innan svaret
kommer. Tystnaden är helt ok.
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,
Arne Ahlström,
Gösta Olsson,
Harriet Frändén,
Tony Rödin,
Staffan Bodén
Joacim Söderström,
Arne Bixo,
Peter Johansson,
Lennart Näslund,
Sven Erik Fahlesson,
Sven Schylberg,

tel 026-19 25 00,
tel 063-109719,
tel 0653-120 51,
tel 0652-51028,
tel 070-350 63 04,
tel 0650-561417
tel 060-155030,
tel 0691-305 02,
tel 0660-375567,
tel 0660-37 21 09,
tel 0660-50865,
tel 063-207 01

e-post: claes.emback”at”swipnet.se
e-post: arne.ahlstrom”at”comhem.se
e-post: parmasen”at”swipnet.se
e-post: harrietfranden”at”hem.utfors.se
e-post: tony.rodin”at”home.se
e-post: sboden”at”post.utfors.se
e-post: joacim.h.soderstrom”at”telia.com
e-post: arne.bixo.dis”at”telia.com
e-post: peter.johansson”at”city.ornskoldsvik.com
e-post: lintagan”at”home.se
e-post: fahlesson”at”hsn.nu
e-post: slb312r”at”tninet.se

Mac/Reunion-faddrar
Gunilla Hermander,
Micael Korndahl,
Kerstin Farm,

tel 0650-941 88, e-post: macnilla”at”telia.com
tel 0647-664777, e-post: micael”at”gensoft.se
tel 060-67 91 11, e-post: kerstin.farm”at”telia.com

PC/Holger-faddrar
Tony Jonsson,
Wido Lith,

tel 0612-6716314, e-post: transduco”at”yahoo.se
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 1980talet 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

Sv
en Sc
Sven
Schhylber
lbergg
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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
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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

Anna Söderström

Staffan Bodén
Karl-Ingvar Ångström
Reine Björkman
Jan Lilliesköld
Sundsvall
Tomas Andersson
Arne Ahlström

Iggesund
Ordförande
Härnösand Vice ordförande
Örnsköldsvik Sekreterare, info-ansvarig
Sundsbruk Kassör, medlemsregistrator
Redaktör
Njurunda
Webbmaster
Brunflo
Ledamot

Styrelsesuppleanter

Ann-Christine Norman Liden
Harriet Frändén
Hassela
Bo Näsström
Gävle

Hedersledamöter

Bernth Lindfors
Robert Hammarstedt
Göran Karis
Annika Lindqvist
Lennart Lindqvist

Njurunda
Njurunda
Sundsvall
Alnö
Alnö

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
Jan-Ove Jansson

Alnön
Gävle

Hedersledamot nr 1
Hedersledamot nr 2
Hedersledamot nr 3
Hedersledamot nr 4
Hedersledamot nr 5

Sammankallande

10

DIS-MITT-ombud
Georg Lundqvist
Gösta Olsson
SFF
Lennart Näslund
Släktforskare Nolaskogs
Georg Hansson
Annika Lindqvist
Lage Bergvik
o Släktband
Jörgen Desén
Gertrud Söderin
Hälsinglands FF
Curt Sundqvist

Holger
Bjästa
Dellenbygdens
Hembygds- och
Jämtlands läns SFF
Midälva GF
Nordanstigs Bygd
Sollefteå SFS
Västra

Tony Jonsson

87010

Älandsbro

Wido Lith

83244

Frösön

83161

Östersund

Kerstin Farm

85644

Sundsvall

Gunilla Hermander

82442

Hudiksvall

Micael Korndahl

83013

Åre

Min Släkt
BjörnNilsson

Ådalens SFF

DIS-faddrar i DIS-MITT = X, Y och Z län

Reunion

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
Örnsköldsvik
Bernth Lindfors

89133
86240

Njurunda

Styrelsemöten

Föreningsmöten Föreningen har haft
föreningsmöten i Sundsvall
(årsmötet lördag den 21/2
2004), Söderhamn (2004-0327) och Östersund (2004-1113) i samarbete med de lokala
släktforskarföreningarna.
Medlemsantal

Lennart Näslund
Örnsköldsvik
GöstaOlsson

89192
82060

Delsbo

Tony Rödin

82135

Bollnäs

Sven Schylberg

83498

Brunflo

Joacim Söderström

85462

Sundsvall

Styrelsens har under året haft 6
st protokollförda sammanträden
där beslut fattats. Mötena har
skett i Sundsvall samt en gång i
Mellanfjärden.

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.

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 DISmedlemmar i Jämtland bl a i JLS.
Programspecialisten Bernth Lindfors
orienterade om aktuella släktforskningsprogram 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

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
Foto: Anna Söderström
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Budgetförslag för 2005
Intäkter
Budget -04 Utfall -04

%

Förslag -05

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

Medlemsavgifter

Div. intäkter

0

250

1,008

403%

250

70,000

107,453

154%

81,000

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

70,000

107,453

Summa:

Kostnader

Summa:

0

154%

81,000
*) Inklusive fadderträff

Karl-Ingvar Ångström och
Reine Björkman
Foto: A Söderström

14

SPRÅKOCH 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/

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 Skankeätten
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.

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 0705163394

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/
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

Anna Söderström
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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 CDbrännaren 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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