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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 XYZregionen beredda att köra kurser/ge
information vid föreningsmöten.
Inom föreningen finns 18 faddrar beredda att
hjälpa till när det blir problem med programkörning 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,
Arne Ahlström,
Gösta Olsson,
Harriet Frändén,
Tony Rödin,
Staffan Bodén
Joacim Söderström,
Arne Bixo,
Peter Johansson,
Lennart Näslund,
Sven Erik Fahlesson,

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,

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

Sven Schylberg,

tel 063-207 01

e-post: slb312r”at”tninet.se

tel 0650-941 88,
tel 0647-664777,
tel 060-67 91 11,

e-post: macnilla”at”telia.com
e-post: micael”at”gensoft.se
e-post: kerstin.farm”at”telia.com

tel 0612-6716314,
tel 063-128961,

e-post: transduco”at”yahoo.se
e-post: widolith”at”hotmail.com

tel 063-128378,

e-post: bjonil”at”telia.com

Mac/Reunion-faddrar

Gunilla Hermander,
Micael Korndahl,
Kerstin Farm,
PC/Holger-faddrar
Tony Jonsson,
Wido Lith,
Min Släkt fadder
Björn Nilsson,

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
4

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
Förnamn
Boendeort

andersson
august
nödinge

En sådan sökning ger dock nollresultat. Om
jag i stället skriver så här i sökbilden
Efternamn
Förnamn
Boendeort

and
aug
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.

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.

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.

Word ordbehandlingsprogram
Excel kalkylprogram
PowerPoint presentationsprogram
Access
databasprogram
FrontPage för webbpublicering
Outlook
mailprogram

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.

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.

För att skydda sin dator mot intrång bör /ska man
installera ett antivirusprogram och för säkerhets skull
även en brandvägg.

Writer ordbehandlingsprogram
Draw ritprogram
Calc kalkylprogram
Impress
presentationsprogram

Så småningom har man stor nytta av att kunna använda
ett ordbehandlingsprogram, på sikt kanske ett
kalkylprogram och även andra program.

Microsoft Works är ett annat programpaket som får
köpas helt eller i delar i databutik.

DIS-MITT medverkar till att ordna kurser och att
informera bl. a vid medlemsmöten i regionens
släktforskarföreningar.

Ord ordbehandlingsprogram
Kalkylkalkylprogram
Databas
databasprogram

Vid DIS-MITTs kurser fungerar bl. a våra faddrar som
lärare. Dem kan man hitta på vår hemsida www.dismitt.se . För medlemmar står de också till förfogande
för rådgivning.

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.

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.

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.

En ytterligare funktion finns för medlemmar: DISARKIV. Dit kan man testamentera sitt material eller
deponera en säkerhetskopia när man känner för det.

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.

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.

Kortkurs i Disgen genomförs på ½ - 1 dag
och är antingen repetitionskurs
(Rk1 resp Rk2) eller
påbyggnadskurs (Pkx).

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 skärmvägg och information om vår region.
http://www.slaktdata.org/gbg2005/

Rk1 Uppdatering av kunskaper enl. Gk1 exv.
efter ett längre uppehåll

Mailavisering om att ny tidning kommer!

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

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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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.

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.

2. Brandvägg, som kontrollerar
datorkontakt över Internet.
Familjebibeln som ofta varit informationskälla 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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Hänt sedan sist:

fortsättning från sidan 6

5/3 Kurs i bildbehandling i Iggesund

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

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.

släktforskarlänkar på höjden och tvären i massor.
http://www.itv.se/~a1089/genealogy/gen-sv.htm

Missa inte intressant läsning av ”veckobrevet” på Rötters hemsida
http://www.genealogi.se/forbund/vbrev.htm
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Surfa med mobilen
Krav?: en mobiltelefon som stödjer waptjänster, 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.

på Internet. Man har skalat bort bilder och
anpassat sidorna för mobiltelefonernas/
handdatorernas
displayer.

Släkten i mobilen
Dis öppnade sin egen
wap-portal/sidor 200008-26 och hade en stor
artikel om tjänsten i
oktobernumret av
Diskulogen samma år.

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 0384kb/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

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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