Nr 1 2009
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 styrelsemöten (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

DIS-MITT.s funktionärer 2009
Anna Söderström
Björneborgsv. 66
Lars Åström
Luleåvägen 223
Reine Björkman
Ångermanl.g 10 G
Jan Lilliesköld
Johannedalsv. 150
Kurt Wikholm
Skolgatan 32 E
Georg Lundqvist
Fagerlandsv. 11
Jeanette Lindblom
Specksta 105
Kerstin Farm
Krönvägen 33 B
Joacim Söderström
Björnborgsv. 66
Bernt Lindfors
Forellvägen 12

Ordförande
854 62 Sundsvall
Vice ordförande
857 31 Sundsvall
Sekreterare

Tel. 060-15 50 30

ordforande”at”dis-mitt.se

Tel: 060-50 11 41

v.ordforande”at”dis-mitt.se

Tel: 0660-189 41

sekretera”at”dis-mitt.se

Kassör, medlemsregistrator

Tel: 060-53 63 59

kassor”at”dis-mitt.se

Redaktör

Tel: 026-10 23 44

ledamot1”at”dis-mitt.se

Ledamot

Tel: 0660-22 08 82

ledamot2”at”dis-mitt.se

Suppleant

Tel: 060-210 97

suppleant2”at”dis-mitt.se

Suppleant

Tel: 060-67 91 11

suppleant3”at”dis-mitt.se

Webmaster

Tel: 060-15 50 30

webmaster”at”dis-mitt.se

DISBYT-ombud

Tel: 060-315 24

disbyt”at”dis-mitt.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 släktforskarföreningar, 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 insända materialet.
Manusstopp för nästa nummer är 31 augusti 2009

Faddrar inom XYZ-län
Pc/Disgen-faddrar

Claes Embäck
Kurt Wikholm
Tony Rödin
Bodil Orremo
Staffan Bodén
Arne Bixo
Joacim Söderström
Örjan Öberg
Per-Anders Hörling
Peter Johansson
Lennart Näslund

Tel: 026-19 25 00
Tel: 026-10 23 44
Tel: 070-350 63 04
Tel: 063-446 66
Tel: 0650-56 14 17
Tel: 0691-305 02
Tel: 060-15 50 30
Tel: 0611-221 88
Tel: 0620-146 13
Tel: 0660-37 21 09
Tel: 0660-37 21 09

E-post: claes.emback”at”tele2.se
E-post: kwikholm”at”gmail.com
E-post: tony.rodin”at”home.se
E-post: bodil.orremo”atbredband.net
E-post: staffan.boden”at”wtnord.net
E-post: arne.bixo”at”telia.com
E-post:acim.h.soderstrom”at”telia.com
E-post: orjan”at”bakskuru.se
E-post: per-anders.h”at”telia.com
E-post: peter.johansson-oer”at”telia.com
E-post: lintagen”at”home.se
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Ordförande har ordet:
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 önskemål och material för kommande 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 marknaden 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 aktuell nu när ekonomin ser ut som den gör. Som
tur är så erbjuder många bibliotek och släktforskarlokaler 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 uppmärksamma detta med information kring programmet och vad som är nytt sedan förra versionen.

2009 har DIS-Mitt valt att kalla utbildningsåret, det innebär att vi koncentrerat oss på
utbildning under detta året för våra medlemmar.
För dig som precis är i startgroparna för att
börja släktforska rekommenderar jag dig att
kontakta någon lokalsläktforskarförening eller 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, rekommenderar jag dig att komma till någon av
våra träffar som vi samordnar med våra samarbetspartners i Gävle, Örnsköldsvik, Östersund 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 kurser 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 återkommer till hösten med fler aktiviteter. Vi hoppas
att vi syns i höst och att ni har en underbar
sommar.
Styrelsen genom Anna Söderström

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 brukar säger när den förre ständige
sekreteraren berättade vem som
skulle få nobelpriset i litteratur.
Samma känsla har jag när jag
sätter de sista tangenttryckningarna på texten av Dis-Mitts nr 1
2009. När jag fick förfrågan att bli den nye redaktören för tidningen av styrelsen. kändes det hedrande att få det förtroende att göra tidningen, Efter 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 , intressanta seminarium inom norden som handlar om
släktforskningen. Försöker även att få med nyheter 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 uppmärksammat och fört fram släktforskningen till
sina tittare. Det började med en berättelse om familjen 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 bekanta 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 sajterna idag. Det kan gynnas att ungdomen börjar intressera 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 fritidsproblem 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 nästa nummer av tidningen efter Släktforskardagarna
som arrangeras i Falköping den 21-23 augusti
med reportage över vad som hänt där. Ha en riktigt skön sommar!
Kurt Wikholm

Välkommen Sölvesborg!
Sveriges Släktforskarförbund har fått ännu
en ny medlem - Sölvesborgs Släktforskarförening - som hälsas välkommen till förbundet.

Unga intresserade av släktens historia
Ancestry har undersökt släktforskningsintresset
och kunskapen om släkten i några europeiska länder - 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 fransmännens 57% och italienarnas 66%. Svenskarna slog
dock tyskarnas 42%.
Internets intåg i hemmen har medfört nya förutsättningar för att släktforska. Med hjälp av dagens
teknik går det att bygga sitt släktträd samt få tillgång till historiska register direkt via nätet. Undersökningen visar dock att bara 33% av svenskarna, trots sitt höga Internetanvändande, anammat online-släktforskningen, mot hela 58% av de
släktforskande italienarna. Däremot är släktforskningssvenskarna 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 åldersgruppen 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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Vi pratade om nästa år. Och jag uppfattade att vi
var så positiva så att vi skulle vilja vara på Galle- I år var MGF och DM-Medelpad på INGallerian rian också då.
Hans kan kanske åberopa strulet med
i Sundsvall, mellan kl 10 o 15.
Vi fick gratis tillgång till ett kommunikationsut- bredbandsanslutningen (så att vi slipper betala
2000 kronor).
rymme där det rörde sig mycket folk.
Hans hade ordnat bord och sex stolar för tre sta- Tack för hjälpen alla som deltagit i släktforskningens dag! /K-I
tioner. De stod vinkelrätt ut från väggen vilket
PS Ingrid och Camilla firade släktforskningens
fungerade mycket bra. Lars Å lånade ett extra
dag på biblioteket i Timrå.
bord där vi kunde ha foldrar etc.
- Tyvärr hade Gallerian drabbats av ett datorhave- Hoppas att också dom hade många besökare. DS
ri dagen innan så vi kunde inte använda deras
bredband. Jag hade som reserv med mig ett mobilt bredband (Icenet) och det fungerade bra. FråDet börjar bli bråttom!
gan är hur mycket bättre det hade varit om
alla tre stationerna hade haft i-nät anslutning. Vi
Det säger Anna-Lena Hultman som leder projekhade kunnat lämna bättre uppgifter och visa hur
tet med Sveriges Dödbok 5. Det viktigaste nu är
sådan forskning fungerar. Samtidigt hade besöatt få in så många namn som möjligt för åren
karna dock blivit sittande längre så att vi hunnit
1901-1938, innan årets slut då deadline för arbemed färre besökare.
tet går ut. Att stoppdatum är satt till den 31 de- Syftet med Släktforskningens dag är i första
hand att nå personer som inte redan är frälsta för cember 2009 är att man ska hinna redigera matesläktforskning, gärna lite yngre. Och den målsätt- rialet så att skivan kan ges ut till sommaren 2010.
Anna-Lena hoppas att arbetet nu ska ta en ny
ningen fungerade utmärkt. Det var ovanligt
många yngre som passerade och som vi fick visa vändning och fler anmäler sitt intresse att arbeta
hur släktforskning går till. Alla var mycket intres- med projektet så att det hinner bli klart till utsatt
serade. Vi hade 1-2 ”inkastare” och det fungerade tid.
När det gäller DIS-Mitts område så arbetar släktmycket bra. (Lars Å har i sin profession mycket
forskarföreningars medlemmar med sina områkontakt med yngre människor och det hade han
den. Läget i XYZ är till datum 2009-05-25 enligt
nytta av i inkastningen.)
- Jag tycker att vi hade ”rätt” bemanning: Tre be- Rötters hemsida
mannade stationer - Lennart, Jan och jag. 1-2 inkastare - Lars Å och B-I (som kom under den
mest frekventa tiden). Och en fotograf – Lars H. www.genealogi.se/dodb/index.htm följande :
Johnny kom i början för att hjälpa oss dra igång
det tekniska. Vi fick t o m avlösning så att vi kunX län
de gå och fika!
- Vi bjöd in besökarna till en uppföljningsträff på Av 82 församlingar är 8 församlingar klara, 21
adopterade och 42 lediga.
onsdagskväll 25/3 i K-lokalen.
Meningen är att ett par personer ska ge en liten
introduktion till släktforskning och om MGF o
Y län
DM. Lennart har lovat att komma. Också utbildningstillfällen bör nämnas. Men vilken mer kom- Av 104 församlingar är 15 församlingar klara,: 54
adopterade och 25 lediga.
mer? Jag skulle helst inte vilja åka från
Härnösand eftersom jag är borta de flesta kvällarna i veckan. Kan Hans? Vi vet inte hur många
Z län
som kommer så det borde vara någon fler (som
åtminstone kan hjälpa till i köket). Anna: Vem är Av 83 församlingar är 15 församlingar klara, 25
adopterade och 32 lediga
kustenvärd då?

Rapport om Släktforskningens dag 2009

( Källa Rötter )

5

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 huvudsakligen sitt ursprung i Amiralitetskollegiet och dess efterföljare Förvaltningen av sjöärendena.
Innehållsmässigt och till funktionen fyller de samma syfte som samlingen Generalmönsterrullor gör för armén.
Samlingen Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor har huvudsakligen sitt ursprung i Amiralitetskollegiet 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 fartygsexpeditioner 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 abonnemang. 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 sommaren. 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 respektive konferens som föreningen vill delta i alt. en order per konferens.
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