DIS - MITT - NYTT Nr 2 2012

DIS - MITT NYTT
Nr 2 - 2012

Ansvarig utgivare: Rolf Lusth

Innehåll nummer 2
Ordförande har ordet
Redaktören har ordet
Släktforskardagarna 2012

sid. 2
sid. 2
sid. 3

Nyhetsnotiser

sid 4 ff

Bussresa med MGF till
Gävle
Faddrar inom XYZ län

sid 7

Styrelsen

sid 10

Program för SFD 2012

sid 11 ff

sid 9

DIS - MITT - NYTT Nr 2 2012
ändock om det är en tillställning där hela föreningen
2012
står som värd. Det fungerar mera som så att en väldigt
driftig grupp från Gävle med Claes Embäck i spetsen
driver föreningens del i arrangemanget och kommer
att lyckas mycket väl med detta. Detta ger re ektionen
om en förening med en så stor geogra sk utbredning
skall vara en av parterna i ett lokalt arrangemang som
Släktforskardagarna. Vad kan föreningen ge tillbaka till
den arrangerande orten med omnejd av det överskott som
beräknas uppstå. Föreningen rar i år 20-års jubileum och
en av de platser där detta kommer att ras blir i Gävle som
får ett större arrangemang jämfört med de övriga orterna.
I övrigt försöker vi från styrelsens sida bredda
verksamhet inom föreningens utbrednings-område
men programmet för hösten är ännu ej klart utan
det nns endast som förslag där förhandlingar med
föreningens samarbetspartners pågår. Ett av skälen är
att samarbetsparterna i Sundsvall respektive Östersund
kommer att byta föreningslokaler under sommaren
och hur samarbetet skall se ut är ännu inte helt klart.
Beträffande kursverksamhet, i föreningens regi, så nns
redan en fulltecknad kurs, som kommer att hållas i
Sundsvall, och där pågår för närvarande planering. Övrig
planering för kurser under hösten och vintern är ännu ej
påbörjad.

DIS-MITT NYTT kommer ut 4 gånger
om året och är DIS-MITT (Datorhjälp i
Släktforskningen), medlemstidning.
På framsidan:,
Annons för SFD2012 i Gävle
Ansvarig utgivare: Rolf Lusth
Ordförande: Rolf Lusth
mail: ordforande@dis-mitt.se

Tyvärr står föreningen för tillfället utan ordinarie redaktör
för DIS-MITT NYTT då tidigare redaktören avsagt sig
uppdragen med omedelbar verkan och vi uppmanar därför
er med-lemmar att komma med förslag på någon som kan
överta denna viktiga syssla.

(Tillfällig) Redaktör: Jan Lilliesköld
mail: redaktor@dis-mitt.se
Föreningen DIS-MITT
c/o Lilliesköld
Johannedalsv 150
863 37 SUNDSVALL

Rolf Lusth
Ordförande DIS-MITT

Plusgiro 620 19 15-3
Org.nr 889201-9814

Redaktören har ordet
Eftersom tidigare ordinarie redaktör slutat, så har
undertecknad tillfälligt fått överta den rollen. Eftersom jag
är mycket ovan med verktyget för att redigera en tidning,
så hoppa jag att ni kan ha överseende med eventuella
redaktionella brister.

Har du material du vill ha med i tidningen?
Skicka in material via e-mail;
redaktor@dis-mitt.se
Vi förbehåller oss rätten att redigera insända
bidrag. Det är inte tillåtet att använda text och
bild utan til.låtelse eller tydlig källangivelse.

För mig har det varait så väldigt mycket i det privata
livet och även i arbetet, så jag har inte haft så mycket tid
över för släktforskning under hela det första halvåret av
innevarande år. Men jag hoppas att den snart stundande
semesterperioden ska ge lite mer tid för detta mitt stora
intresse.
I december skickade jag dock in ett DISBYT-utdrag - det
hoppas jag att även ni läsare av DIS-MITT Nytt gör med
jämna mellanrum.

Nästa nummer utkommer i september och
manusstop sker den 31 augusti 2012.

Ordföranden har ordet
Timrå 2012-07-02
Släktforskardagarna i Gävle närmar sig och det lokala
arbetet på plats i Gävle fortskrider planenligt och
arrangemanget verkar kunna genomföras enligt planerna
både vad gäller utförande och ekonomi. Frågan är väl

Släktforskardagarna i Gävle i augusti är annars ett stort
mål för föreningen, liksom 20-årsjubileumet i höst.
Jan Lilliesköld
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Släktforskardagarna i Gävle

Om arrangörena av SFD 2012

Som ni kan se av framsidan av tidningen, så kommer
Släktforskardarna att äga rum i Gävle.

DIS-MITT är i år tillsammans med Sveriges
Släktforskarförbund arrangörer av Släktforskardagarna i
Gävle.
Föreningen DIS-MITT är en regional förening i MITTSverige (XYZ-länen) vars medlemmar är intresserade av
att använda datorn som hjälp vid släktforskning - detta
oavsett vilket dataprogram som används.

Detta evenmang arrangeras i samarbete mellan DIS-MITT
och Sveriges Släktforskarförbund.
Släktforskardagarna äger rum lördagen den 25 augusti och
söndagen den 26 augusti.
Men redan på fredagen den 24 augusti är det aktiviteter i
form av konferenserr som SSf håller i.

DIS-MITT startade den 15 november 1992 och har
nu ca 990 medlemmar från i huvudsak Gävleborgs,
Västernorrlands och Jämtlands län.

Årets tema är:

DIS
Föreningen DIS står för ”Datorhjälp i Släktforskningen”
och är vår rikstäckande moderförening med över 27000
medlemmar, till vilken även DIS-MITTs medlemmar skall
vara anslutna.

Varthän? - Resor i tid och rum
Det har alltid funnits människor som drömmer om något
annat, som har en önskan att resa bort, att se världen eller
kanske bara till närmaste stad.

Från Gävle emigrerade man tidigt till Nordamerika, Gävle
sjömanshus registrerade sjömannen som ville se världen,
hästskjutsen tog pigan och drängen till marknaden,
apostlahästarna soldaten som marscherade till regementet,
ångfartyget och tåget gjorde resan till ett äventyr!

DIS-MITTs verksamhet
Medlemsträffar med föredrag och demonstrationer av
datorprogram för släktforskare
Kursverksamhet i bl a DISGEN, bildhantering,
släktboksframställning m.m.
Fadderverksamhet med råd och hjälp vid inköp av dator
och dataprogram samt vid installation
DIS-MITTs hemsida
Medlemsbladet DIS-MITT-Nytt, som utkommer med 4 nr/
år.
Samarbete med släktforskarföreningarna i regionen

Invigning

Sveriges Släktforskarförbund (SSf)

Att resa är temat för Släktforskardagarna 2012, med tåg,
med hästskjuts, med båt eller på annat sätt. Oavsett vilket
färdsätt, alltid mot ett nytt mål i vilken tid det än skedde.

bildades 1986 och är ett sammanhållande organ för den
svenska släktforskarrörelsen.

Välkommen till invigning av Släktforskardagarna
lördagen 25:e augusti klockan 9.30 i Musikpaviljongen i
Regementsparken. Invigningstalare är Landshövdingen
över Gävleborgs län Barbro Holmberg, konferencier
är Tomas Bornestaf och musiken står Hemvärnets
musikkår för!

Förbundet verkar för att sprida kännedom om
släktforskningen
som kulturfaktor, ideell rörelse och vetenskap.
Sveriges Släktforskarförbund är en partipolitiskt och
religiöst
obunden organisation, som verkar enligt vedertagna
demokratiska principer.
Högsta beslutande organ är den årliga riksstämman, där
medlemsföreningarnas ombud har rösträtt. På stämman
utses en styrelse (ordförande plus tio ledamöter) med
uppgift att verkställa besluten.

Öppettider för mässan
Lördag 25 augusti kl. 09:00 – 17:00
Söndag 26 augusti kl. 09:00 – 16:00
För att titta direkt på allt som rör DFS2012, så gå till
följande länk:
http://www.sfd2012.se/
För att se vilka föredrag som kommer att hållas denna
helg, så titta via följande länk:
http://www.sfd2012.se/index.php/forelasningar/jihida

Sveriges Släktforskarförbund driver släktforskarportalen
Rötter, som inkluderar Wiki-Rötter, Anbytarforum,
Förbundsnytt och ger ut Släktforskarnas årsbok och
tidskriften Släkthistoriskt Forum.

Källa: SFD2012 (web)
Källa: SFD2012 (web)
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Alternativt
släktforskarprogram
Programmet Gramps, är framtaget av
ett frivaru-projekt (ingår i GNOMEprojektet), och utvecklas hela tiden.
Det är alltså fritt att ladda ner och
köra. Detta är visserligen inte
utvecklat för Windows, Själv har
jag haft det installerat på en Linuxdator sedan era år tillbaka. Dit har
jag kunnat importera GEDCOMler uttagna från mitt DISGEN på
Windows-dator.
I huvudsak kan man säga att
programmet är anpassat för
”amerikanska” förhållanden, men kan
även användas för svenska sådana.
Gramps nns översatt till svenska.
Gramps är amerikansk slang för far-/
morfar (grandpa) och/eller far- och
morföräldrar (grandparents).

I Gramps har jag sedan kunnat nyttja
era olika funktioner som jag tyckt
varit bra. Bland annat så har detta
program kunnat hitta dubbletter på ett
mycket bättre sätt än mitt ordinarie
program.
Gramps har tidigare gått att ladda ner
i form av era olika programpaket,
som man har varit tvungen att
installera i rätt ordning. Så det har
varit lite krångligt att installera i
Windows-miljö. Men sedan något
år tillbaka, så nns det ett speciellt
Windows-installationspaket, som kan
laddas ner, samt enkelt installeras.

(Se vidare på http://www.
gramps-project.org/wiki/index.
php?title=Sv:Huvudsida)
För nedladdning kan man gå till
följande sida:
http://www.gramps-project.org/wiki/
index.php?title=Download
Där nns både senaste Linux-version
att hämta, liksom Windows-version
(”All-in-one”) för både 32-bits och
64-bits versioner av Windows.
Det nns guider för installation
på MAC OS X, BSD och Solaris
tillgängliga.

Det nns ett särskilt program för
dubblettsökning som man kan
använda som komplement till
dubblettsökning i DISGEN (eller
programmet Gramps för den delen).
Det heter Dubbelgångaren2. Det är
Runar Hortlund (med söner) som tagit
fram detta program.
Detta program bygger på att man
läser in en GEDCOM- l. Det betyder
att man först måste låta skapa ett
sådant utdrag. Ifrån DISGEN (8.2), så
gör man detta via menyvalet Verktyg,
valet Exportera personer, samt
Exportera till GEDCOM.
Efter att man har läst in en
GEDCOM- l i Dubbelgångaren2, så
kan man söka efter dubbletter i lite
olika varianter. Förutom sökning av
dubbletter, så kan man till exempel
söka misstänkta dubbleringar via
parrepationer.
En manual till detta program,
installation och användning, nns här:
http://www.hort.se/Dubbletter/?manu
al=dubbelgangare2
För övrigt så håller de på med ett
annat hjälpprogram, som heter ’FF’.
Detta står för Föräldra-Fritt. Det vill
säga att det söker fram vilka personer
i databasen som saknar föräldrar.
Detta kan ju vara ett lätt sätt för
att hitta personer som man kanske
inte forskat färdigt på. Det är väl
framförallt när man har en omfattande
databas som det kan vara bra att få
den hjälpen att hitta sina dubbletter.

Bild från Gramps
Jan Lilliesköld

Särskilt program för
dubblettsökning
Dubbletter, eller om man hellre vill
kalla det dubbelgångare, är något
som tämligen lätt kommer in i ens
släktforskningsdatabas. Men eftersom
varje individ enbart kan nnas i ett
enda exemplar, så är det lämpligt att
då och då gå igenom sin databas, och
försöka hitta, samt rensa bort sådana.
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Lär DISGEN på
distans
Styrelsen för DIS-Mitt har i era år
försökt driva frågan om att försöka
hitta, altenativt ta fram distanskurser,
för DISGEN-användare. Det nns
fördelar och nackdelar med både
lokala utbildningar på plats i en lokal,
jämfört med distanskurs via dator och
internet. Men eftersom avstånden i
vårt distrikt är så stora, har vi tyckt
att det vore bra om det fanns en
möjlighet till att medlemmarna ska
kunna delta i distansundervisning.
Nu har det rätt nyligen startas försök
med distansundervisning. I era
år har Bengt Kjöllerström i Lund
haft studiecirklar om Disgen. Det
har både varit cirklar för nybörjare
och även fortsättningscirklar. Han
har nu i vår startat e studiecrkel i
Disgen på distans. I en distans-cirkel
kan deltagarna studera på tider
som de själva väljer, och även göra
detta i egen takt. Man kan kontakta
kursledaren för hjälp när man så
behöver. Kursledaren använder
telefon, e-post eller programmet
Teamviever för kontakt med
cirkeldeltagarna. Han planerar en ny
cirkel till hösten.
En av styrelsemedlemmarna för
DIS-Mitt, har deltagit i denna kurs, i
syfte att dra erfarenheter ifrån detta.
Dels av att vara elev i denna form av
utbildning, dels vilka villkor som kan
gälla för att hålla denna typ av kurser.
Är någon av er intresserade av
hans erfarenheter, går det bra att
kontakta Bo Svartholm (adress enligt
information på styrelsesidan i denna
tidning).

Reunion 10 är här
Nu nns den engelska verionen av
pogrammet Reunion 10 tillgänglig.
Men en översättning till svenska kan
vara klar kring årsskiftet.
Ett femtiotal nya funktioner i den nya
versionen. Bland annat nns det nya
funktioner som inluderar kartläggning
av platser i Google eller Bing. I
en intern plats-databas spåras alla
registrerade plats-poster.

Disbyt - en genväg
för släktforskare

export eller sparar dina uppgifter i en
Gedcom- l. Titta i manualen för ditt
program.

Finn och byt släktuppgifter!
Skicka in uppgifter till Disbyt!
DISBYT är databasen som ger dig
möjlighet att söka efter dina förfäder.
Du får också möjlighet att knyta
kontakt och byta uppgifter med andra
släktforskare som forskar på samma
personer som du!
25,3 miljoner poster!
DISBYT är uppbyggd av DISmedlemmar, som har skickat in
utdrag från sina släktforskarprogram.
Varje post innehåller uppgift om
namn, församling och årtal för
händelser som född, gift och död,
eller annan händelse.
Vilka uppgifter nns med?
I databasen nns en 100-årsgräns.
Det vill säga inga uppgifter yngre
än 100 år tas med, om personen kan
vara i livet. För avlidna nns en 25årsgräns. Uppgifter yngre än 100 år
kan tas med om personen avled för
mer än 25 år sedan. Databasen är en
andrahandskälla där varje medlem
själv ansvarar för det material som
denne bidragit med.
Medlemmar kan bidra till DISBYT men ALLA kan söka i databasen
Som medlem i DIS får du uppgifter
om en person i taget och vem som har
skickat in uppgifterna.·
Har du själv skickat in material
till DISBYT, får du uppgifter om en
familj åt gången och kan dessutom
klättra vidare i släktträden.
Om du inte är medlem i DIS, så
kan du söka i DISBYT som gäst.
Du kan då se vilka poster som nns,
men du får inte reda på vem som har
lämnat uppgifterna.
DISBYT kan ta emot material från
alla släktforskarprogram

Skicka ditt Disbyt-utdrag eller
Gedcom- l till närmsta Disbytombud.
När du skickar in material till
DISBYT, får du nytt användarnamn
och lösenord som gör det möjligt att
klättra i släktträden. Ditt material
blir också jämfört med den be ntliga
DISBYT-databasen, vilket resulterar i
en lista med släktforskare som forskar
på samma personer som du.
För att kunna bidra med uppgifter till
databasen skall du:
vara medlem i DIS, och
göra ett DISBYT-utdrag från
vårt program DISGEN, eller ett
GEDCOM-utdrag om du använder
annat släktprogram.
Databaser för Danmark, Finland och
Norge
Vi har en särskild databas för Finland,
som än så länge främst innehåller
uppgifter från de svensktalande
delarna av Finland.
DIS-Norge har en motsvarande
databas som heter DIStreff och DISDanmark har en som heter DIS-Træf.
Källa: DIS hemida (www.dis.se)

Att lämna in sitt
eget material till
DISBYT
Om man använder DSIGEN, så nns
det ett säskilt menyval för att skapa
ett DISBYT-utdrag. Har man ett annat
släktforskarprogar, så skapar man ett
GEDCOM-utdrag i stället.

Oavsett vilket släktforskarprogram
du använder för att registrera din
släkt, så kan du skicka in material till
Disbyt.

Om ni är osäker på hur man ska
förfara då, så kan ni vända er till
någon av faddrarna.
Alternativt till något av de särskilda
DISBYT-ombud som tar hand om de
skapade utdragen.

Om du använder Disgen, gör du ett
DISBYT-utdrag.
Om du använder ett annat program
än Disgen, så gör du en Gedcom-

Några av dessa funktionärer är listade
med hur man kan kontakta dessa på
sidan 9 i denna tidning.
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17 miljoner nya anledningar att
besöka riksarkivet

DIS-MITTs medlemsregister

Nu nns fastighetsböcker för hela Sverige på nätet.
I Lagfartsboken och Fastighetsboken kan du följa
fastigheters ägarförhållanden från 1870-talet och under
nästan hela 1900 talet.
Du kan även hitta olika former av rättigheter som belastar
fastigheten, i form av vedbrand, mulbete, vägar, brunnar,
lån, utmätningar mm.
Här nns också försäkringsvärderingar för åren 1782–
1930, över offentliga byggnader såsom kyrkor, tingshus,
skolhus liksom fabriker och bruk samt större enskilda
gårdar och i vissa fall även mindre gårdar.
Arkivmaterialet täcker hela landet med några få undantag.
Oumbärligt för dig som forskar om en släktgård eller
sysslar med hembygdsforskning.

Medlemsregistret för DIS-MITT nns integrerat i
föreningen DIS:s medlemsregister.
De uppgifter som nns om er, består alltså av de uppgifter
ni själva lämnat dit. Det kanske inte alltid är så lätt att
komma ihåg att meddela DIS om förändringar om era
uppgifter. Så vi vill gärna påminna er om att ni ser till att
ha aktuella adressuppfter, samt inte minst e-post-adresser
inlämnade till DIS- och därmed ge en högre kvalitet även
på DIS-MITT:s medlemsregister.

Källa: SVAR:s hemsida (http://www.svar.ra.se/)
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Midälva Genelogiska Förening, MGF, planerar en bussresa till och från Gävle på lördagen utav
Släktforskardagarna. Den som är intresserad av att åka med, får kontakta dem enligt det
som anges i nedanstående annons.

FÖLJ MED MGF TILL
SLÄKTFORSKARDAGARNA I GÄVLE
Styrelsen har planer på att hyra en buss till
Släktforskardagarna i Gävle.
Tur och retur lördagen den 25 augusti 2011.

Vill Du följa med?
Priset blir lite avgörande på hur många som åker med.
Ju er vi blir desto billigare blir det.
Men vi i styrelsen har pratat om ett maxpris på 300 kronor
(inklusive entrébiljett - mat ingår ej)
Vi skulle redan nu vilja ha in bindande intresseanmälan
så vi vet om vi fyller en buss.
Vill du ställa upp så meddela detta så snart som möjligt till

Jan-Olof Martinsson
060-12 16 96, 073-823 82 83
jan-olof.martinsson@live.se
Möjlighet nns att hoppa på bussen utmed E4:an på vägen ner mot Gävle.
Icke medlemmar får också följa med.
Kanske kan dagen väcka deras intresse.
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Föreningsinformation
Information från Z län
Under våren hade vi en kurs i bildhantering och en repetitionskurs i senaste
DISGEN.
Till hösten skall vi tillsammans med JLS ha en kväll med Bernth Lindfors
som visar hur man använder DISBYT för att hitta forskare med delvis
samma anor som dig själv, detta oavsett om du använder DISGEN eller ej.
Vid annat tillfälle skall vi ha ett möte för att nybörjare ska kunna välja
mellan era släktforskarprogram.
Bodil Orremo vill gärna lära ut hur man gör en släktbok för CD, internet eller
för bokform. Kontakta henne om intresse nns: bodil.orremo@bredband.net
Vill någon lära sig DISGEN som distanskurs kontakta undertecknad för tips.
Bo Svartholm

Information från Y län
Sundsvall

DIS-Mitt har haft samarbetsavtal om föreningslokal med
släktforskarföreningen MGF. Fram till 1 juli nu i sommar, så har detta gällt
Folkets Hus Kusten i Stockvik strax söder om Sundsvall. Men nu har MGF
skrivit hyresavtal om en ny lokal. Den nya adressen blir då Grönborgsgatan
1A, strax väster om polis- och tingshus i Sundsvall. Det är nyrenoverade
och fräscha lokaler. DIS-Mitt kommer naturligtvis att fortsätta det lokal
samarbetet med MGF, och DIS-Mitt kommer alltså numera nnas lokalt i
Sundsvall på samma adress.

I Sundsvall samarbetar DIS-MITT med MGF, Midälva Genealogiska Förening. De har nu ny lokal på Grönborgsgatan 1A.
Foto: Jan Lilliesköld
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DIS-Mitt jubileum
I höst, närmare bestämt i november, är det 20-årsjubileum gällande bildandet
av föreningen DIS-Mitt. Föreningen startade alltså redan år 1992. Vi kommer
naturligtvis att uppmärksamma detta jubileum med särskilda aktiviteter i
höst. Vii får lov att återkomma i nästa nummer av DIS-Mitt Nytt för närmare
presentaion om vad som händer då.

Faddrar inom XYZ-län
Pc/Disgen-faddrar
Claes Embäck

Tel: 026-19 25 00

E-post: classe.e@tele2.se

Kurt Wikholm

Tel: 026-10 23 44

E-post: kwikholm@gmail.com

Tony Rödin

Tel: 070-350 63 04

E-post: tony.rodin@home.se

Bodil Orremo

Tel: 063-446 66

E-post: bodil.orremo@bredband.net

Staffan Bodén

Tel: 0650-56 14 17

E-post: staffan.boden@wtnord.net

Arne Bixo

Tel: 0691-305 02

E-post: arne.bixo@telia.com

Joacim Söderström

Tel: 060-15 50 30

E-post: joacim.h.soderstrom@telia.com

Örjan Öberg

Tel: 0611-221 88

E-post: orjan@bakskuru.se

Per-Anders Hörling

Tel: 0620-146 13

E-post: per-anders.h@telia.com

Peter Johansson

Tel: 0660-37 55 67

E-post: peter.johansson-oer@telia.com

Lennart Näslund

Tel: 0660-37 21 09

E-post: lintagan@home.se

Min Släkt-ombud
Bo Svartholm

Tel: 063-442 86

E-post: bo.svartholm@zonline.se

DISBYT-ombud
Bernth Lindfors

Tel: 060-315 24

E-post: disbyt@dis-mitt.se
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Styrelsen 2012
Rolf Lusth - Ordförande
Tel: 060-57 91 33
ordforande@dis-mitt.se

Lars Åström - Vice Ordförande
Tel: 060-50 11 41
v.ordforande@dis-mitt.se

Jan Lilliesköld - Kassör,
redaktör
Tel: 060-53 63 59
kassor@dis-mitt.se
redaktor@dis-mitt.se

Reine Björkman - Sekreterare
Tel: 0660-189 41
sekreterare@dis-mitt.se

Bo Svartholm - Ledamot
Tel: 063-442 86
ledamot1@dis-mitt.se

Georg Lundqvist - Ledamot
Tel: 0660-22 08 82
ledamot2@dis-mitt.se

Magnus Hellsten Suppleant
Tel: 0613-35013
suppleant2@dis-mitt.se

Peter Johansson - Suppleant
Tel: 0660-375567
suppleant1@dis-mitt.se

Marie-Louise Holm Suppleant
Tel: 060-152837
suppleant3@dis-mitt.se

Eftersom en ordinarie redaktör
saknas i föreningen, så önskar
styrelsen få kontakt med
personer som är intresserade av
att vara redaktör för DIS Mitt
Nytt. Hör då gärna av er till
någon i styrelsen, per telefon
eller via epost !
Vi söker även efter någon som
är intresserad av att förbättra vår
hemsida !
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