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Vad händer i DIS-MITT i höst ?
Medlemsmöte i DISMITT
Lördagen den 6
september

Temat för träffen är
nittonhundratalsforskning.
Karl-Ingvar
Ångström berättar
Vi samlas i
släktforskar-lokalen i om vilka möjligheter
Folkets Hus Kusten i som finns.
Stockvik strax söder
om Sundsvall efter kl Programmet börjar
kl 12. Fika finns !
11.00
DIS-MITT har nu fått
en ordförande !

MGFs lokal i Kusten FH där
DIS-MITT hyr in sig och har sitt
huvudsäte för styrelsemöten.
Kusten ligger nära E4 i Stockvik.

Vad som i övrigt händer i
höst
- se inne i tidningen !

Här är Anna
Söderström som ska
leda DIS-MITT
framåt !
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Ordföranden har ordet!
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.)
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

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.
Anna Söderström

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 DISMITT.
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. DISorganisationen 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?

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 KarlIngvar Ångström - grattis !

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 MittSverige. 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
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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.

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 DISMITT 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

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
4

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 stamträd 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:

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 stamträd till personer, som finns i anträdet.
Har inte tagit fram ättlingar till samtliga syskon 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 beskriver 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.

Vid framtagningen av antavlan för vald person
refererade jag till HtmlA, vilket medförde att
alla filer som Disgen genererade hamnade
under den fliken.

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.
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Vid generering av stamträd och ev listor till
printer är indikatorn för denna notistyp avslagen.
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 (069012550).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
6

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 htmfil.
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 pdffil.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 tifbilder 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 PrövaPåkurser 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 humantavlor 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 Genlineanvändare. 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.

Gamla kartor öppnar nya
världar - av stort intresse för
släktforskare
Utdrag ur LMVs kundtidning Gränssnittet nr 2/
2007

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.

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.

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/

Man går helt enkelt in på Lantmäteriets
hemsida och klickar sig fram till tjänsten. Det
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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.

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/

-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.
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Info från Jämtland
DIS-Mittare i Jämtland och Härjedalen
Som ni förhoppningsvis vet så samarbetar DISMITT(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 släktforskarresurser som finns i lokalen, ex CDskivor, litteratur, abonnemang för
GENLINE och SVAR
- kunna delta i de utflykter och studieresor som varje säsong genomförs till
SVAR och HLA
- kunna delta i den kursverksamhet
som genomförs inom föreningarna,
se särskild artikel

Forskarkväll, Östersund 3/10
JLS- lokalen Forskarkväll
Tema Rödöns socken, kom och berätta vad du
forskar omsomberör Rödön-Krokom-HägraDvärsätt.
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

Några exempel på aktiviteter som är klara inför höstsäsongen, syns i intilliggande notiser.

Månadsmöte, Östersund 13/10

Senare i höst kommer också en speciell
DIS-MITT-kväll då vi ägnar oss åt våra släktforskarprogram, gäller även HOLGER, Min Släkt och vid
intresse även Reunion.

JLS-lokalen
Månadsmöte "Häradshövding Montelius på
Södergård i Brunflo" Kurt Malmborg
Arne Ahlström

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/

Några exempel på aktiviteter:
Forskarkväll, Östersund 26/9

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
Forskarkväll, Östersund 14/11
JLS-lokalen
DIS-MITT kväll
Arne Ahlström 063 10 97 19

JLS-lokalen
Forskarkväll - Internetforskning
Arne Ahlström 063 10 97 19
Resa till Svar från Östersund 29/9
Samling vid Arkivet
Resa till SVAR
Anmälan senast 22 sept
till Wido Lith 063 12 89 61
12

Info från Medelpad
Arkivens dag 10/11

Medelpadshelg i Stockholm 13-14/10

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.

MGF anordnar en Medlepadshelg, med blan
annat besök i Stadsarkivet, träffar Medelpads
Gill samt Släktforskarförbundets lokaler i
Sundbyberg.

Släktforskning i Ånge lördag 20/11
MGF visar släktforskning på Ånge bibliotek
mellan kl 9.00-15.00.
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.

Ytterligare upplysningar kan hämtas in från
MGF:s hemsida ”Medelpadsrötter”
(http://www.genealogi.se/medelpad/).
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/DVDskivor, Debatt, Forskning, Länktips, Styrelsen,
Allmänt samt Bilder.

DIS-Mitt har skrivit avtal med
Midälva GF (MGF) bl a om att DMmedlemmarna får nyttja Kustenlokalen i Stockvik på samma villkor
som MGFs medlemmar. K-lokalen har
öppet
onsdagskvällar kl 18-21
och andra lördagen i månaden kl 1115. Forskarvärdar hjälper till med
rådgivning.
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Info från Ångermanland
Info från Härnösands släktforskare
Styrelsen har ännu inte tänkt hålla något
särskilt medlemsmöte tillsammans med DISMitt. 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

Genom vårt sammarbete med HSN (Övik) 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)

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 !

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
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Mailavisering om att ny tidning kommer!

Ny hemsida för DIS-MITT !

Du har väll inte missat att anmäla din epostadress på vår hemsida http://www.dismitt.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.

Nu har äntligen Dis-Mitts nya webbsida
publicerats

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..

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.

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 065018940
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.

DIS-MITT Nytt saknar
fortfarande en ordinarie
redaktör.

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 !

Vi efterlyser en person som
är intresserad av att vara
föreningens redaktör, med
huvuduppgift att sköta
tidningen.

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.

Du som är intresserad - Hör
av dig till någon i styrelsen !
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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
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
Faddrar inom vårt område
PC/Disgen-faddrar
Claes Embäck,
Arne Ahlström,
Tony Rödin,
Staffan Bodén
Joacim Söderström,
Arne Bixo,
Peter Johansson,
Lennart Näslund,
Sven Schylberg,

tel 026-192500,
tel 063-109719,
tel 070-3506304,
tel 0650-561417
tel 060-155030,
tel 0691-305 02,
tel 0660-375567,
tel 0660-372109,
tel 063-20701

Mac/Reunion-faddrar
Gunilla Hermander, tel 0650-94188,
Micael Korndahl, tel 0647-664777,
Kerstin Farm,
tel 060-679111,
PC/Holger-faddrar
Tony Jonsson,
tel 0612-6716314,
Wido Lith,
tel 063-128961,
Min Släkt fadder
Björn Nilsson,
tel 063-128378

e-post: claes.emback”at”swipnet.se
e-post: arne.ahlstrom”at”comhem.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: slb312r”at”tninet.se
e-post: macnilla”at”telia.com
e-post: micael”at”gensoft.se
e-post: kerstin.farm”at”telia.com
e-post: transduco”at”yahoo.se
e-post: widolith”at”hotmail.com
e-post: bjonil”at”telia.com
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