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Ord från ordförande:
Hösten är här när igen.
När alla bär och svampar
är plockade och alla
älgar är nedlagda är det
åter tid för intensiv
släktforskning och
utbildning. DIS-MITT
har nära nog en tradition
att ordna träffar för
faddrar och utbildare och det fortsätter vi med
en sammandragning lördagen den 23
september. Då lägger vi grunden till en fortsatt
höjning av kvaliteten på arbetet att stödja våra
medlemmar – nuvarande och blivande.
Inbjudan har gått ut till faddrar/utbildare i
DIS-MITT och även till motsvarande i DISNORD.

har framställts av AROS och det kommer vi att
använda oss av vid utbildningar den närmaste
tiden.

Sedan en kort tid har vi ett nytt samarbete med
Gävle Genealogiska Förening. Kontaktperson i
Gävle är vår fadder Claes Embäck. Han
planerar att ha regelbundna träffar för DISMITTs medlemmar i föreningens nya lokaler i
Andersberg.

Något kan även sägas om släktforskardagarna
2006 i Stockholm. Vädret var fint, lokalerna
rymliga och publiken strömmade till. Vår
monter blev olyckligtvis helt tom när vårt
material blev utan transport till Stockholm.
Släktforskarförbundets årsstämma blev dock
en besynnerlig föreställning. Styrelsen hade
lyckats förbruka över en tredjedel av
likviditeten genom att bl. a anställa personal
utöver budget. Genom kreativ bokföring hölls
förlusten nere i endast ca 1,7 miljoner kronor.
Egentligen var den nog närmare 2,5 miljoner.
Man kan ifrågasätta det demokratiska i
förfarandet att redovisa känsliga fakta i ett
separat möte före årsstämman. Där borde
rimligen hela redovisningen skett.
Av förbundets medlemmar är ca hälften DISmedlemmar. Trots detta och trots att förslag
väcktes valde DIS att inte agera på
årsstämman.

Vi samarbetar nära med DIS-NORD och DISAROS. Ett nytt alldeles utmärkt studiematerial

Väl mött på våra utlokaliserade
medlemsträffar i regionen

Faddrar inom vårt område

Staffan Bodén

PC/Disgen-faddrar
Claes Embäck,
tel 026-192500,
Arne Ahlström,
tel 063-109719,
Tony Rödin,
tel 070-3506304,
Staffan Bodén
tel 0650-561417
Joacim Söderström, tel 060-155030,
Arne Bixo,
tel 0691-305 02,
Peter Johansson,
tel 0660-375567,
Lennart Näslund, tel 0660-372109,
Sven Schylberg,
tel 063-20701

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

Mac/Reunion-faddrar
Gunilla Hermander, tel 0650-94188,
Micael Korndahl, tel 0647-664777,
Kerstin Farm,
tel 060-679111,

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

PC/Holger-faddrar
Tony Jonsson,
tel 0612-6716314,
Wido Lith,
tel 063-128961,
Min Släkt fadder
Björn Nilsson,
tel 063-128378

e-post: transduco”at”yahoo.se
e-post: widolith”at”hotmail.com
e-post: bjonil”at”telia.com
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EFTERNAMN
Nordisk familjebok berättar:
”I äldsta tider funnos hos oss inga släkt- eller familjenamn;
dessas uppkomst tillhör den senare medeltiden. Då får
man dels en mängd yrkesnamn (Bonde, Skytte), dels
vedernamn (Krook – krokig, Puke – djäfvul, Sture – den
store), dels ur adliga mäns vapen och prästers sigill tagna
bildbenämningar (Båt, Gädda), och på vissa håll, särskildt
Gotland, upptagas ortnamn direkt som personnamn
(Boberg, Starbäck). En grupp för sig bilda samtidigt de
många på –son och –dotter, hvilka tillfogas namnet på
fadern (Persson) eller modern (Estridsson), men dessa
gingo icke i arf.
På 1500-talet bli familjenamn gängse bland adeln, och
efter riddarhusets tillkomst 1626 fick hvarje ätt ett lagfäst
namn. Adelsnamnen härleddes antingen från
sköldemärket, vare sig detta var enkelt (Bielke,
Svinhufvud, Tegel) eller sammanstatt (Lilliehöök,
Rosenhaane), eller, efter tyskt föredöme, från något
verkligt eller föreställdt stamgods (Gyllenborg,
Rosenstein).
På 1600-talet skaffade sig prästerna namn, hvarvid de
framför allt lade an på att visa sin lärda bildning genom
att använda latinska eller grekiska ord eller ändelser.
Hembygdens (landskapets, socknens, byns, gårdens
o.s.v.) namn (eller del däraf) i original eller
öfversättning var i flertalet fall namnets kärna (Bergius;
Montanus; Sylvander, Cavallius). I andra fall tog man
faderns namn och gaf det i original eller öfversättning
samma lärda ändelser: Beronius (=Björn), Boëthius
(=Bo), Montelius (=Måns), eller också tog man helt
enkelt dess latinska genitivform: Olai, Pauli. Petri.
När det franska kulturinflytandet vardt mycket starkt,
fann man de lärda namnen, af hvilka många voro
synnerligen långa, alltför pedantiska och stufvade om
dem på franskt sätt, hvarigenom vi erhöllo ett stort
antal familjenamn med betonad slutstafvelse: Linné,
Lovén, Munktell, Tranér, Sylvan, Mellin, Caavallin; en
grupp har rent af italieniserats: Cavalli, Torpadie,
Troili.
Under 1700-talet lade sig borgerskapet till med
familjenamn. Till mönster togos därvid i det stora hela
de adliga namnen, och det uppstår ett flertal namn, som
antingen representera ett så att säga enklare
sköldemärke, med växtvärlden och naturföremålen i
allmänhet som namngifvare: Almqvist, Holmgren,
Sjöros, Ekström, eller också den fingerade ort, som
motsvarar det adliga slottet: Ekberg, Björklund,
Landahl, Lundborg, Högstedt (stundom med
uppfiffning genom –er, Lundberger). I åtskilliga fall
tog man en del af hembygdens namn (Berg, Björck,

Huss), stundom med tillägget –man (Bergman,
Ljungman), stundom med svensk ändelse (Vising).
1800-talet afslutar den svenska namnbildningen genom
att äfven ”fjärde ståndet” nu lägger sig till med
släktnamn, som dela sig i tre grupper. Först komma de
oerhördt spridda namnen på –son, därnäst de efter
borgerligt föredöme bildare (Lundström) och slutligen
de redan på 1600-talet uppdykande soldatnamnen:
Modigh, Munter, Böös, Pik, Malm, Bång, Lilja,
Sommar.
Till denna inhemska – ehuru i flera hänseenden utifrån
påverkade – namnbildning kommer på grund af
inflyttning en mängd utländska namn, som gifvertvis
också verkat förebildande på senare namntagare. Från
Tyskland kommer särskildt ett otal yrkesnamn; Böttiger
(tunnbindare), Falkman (falkvårdare), Kempff
(fäktare), Schlyter (portvakt), Wägner (forman), vidare
verktygsnamn (Bosse, bössa, Kahn, båt),
karakteriseringsnamn (öknamn): Kléen (liten), Lange
(lång), Schéele (skelögd), Wittrocck (hvit rock), Zorn
(vrede).
Tyska äro många djurnamn: Geijer (gam), Bahr (björn),
Wulff (varg) m.fl., förnamn sådana som Fritze,
Henschen (lille Hans), Steffen och de af dessa genom
ändelsen –s bildade: Lyttkens (lilla Luddes son), Peters
(Petri, Pettersson), vidare folknamn som Bremer,
Schotte, de Wahl (vallonen) och ortnamn som Cleve,
Hallendorff, Pechlin (liten bäck), Beskow (syrenorten)
och Stavenow.
Från Frankrike kommo under 1600-talets förra hälft
många vallonnamn: Charpentier (timmerman), Gilljam
(=Vilhelm), Lemon (munken); af andra inflyttade
kunna nämnas t.ex. Bernadotte, De la Gardie, Peyron –
de äro yrkesnamn, dopnamn eller härröra från ortnamn
(framför allt de på De-, Du-, eller d´).
Engelska namn äro senkomna och icke så vanliga:
Craafoord (kråkvadet), Smith (smed), Stuart
(hofmästare). Keltiska (O´Konor, Price), dansk-norska
(Gleerup, Melstad), slaviska (Aminoff, Snoilsky,
Wawrinsky, som är detsamma som svenska Larsson,
finska (Arpi = ärr), italienska (Ambrosiani), spanska
(Morales) o.s.v. äro mycket tunnsådda i vårt land.
Härtill kommer slutligen ett litet antal godtyckligt
bildade, hvilka ansluta sig till någon ändelsegrupp, men
hvilkas kärna ej är hämtad från de vanliga fatburarna:
Wahrenman (var en man), Kabner (af Karlsson, Bring
och Tegnér), Krikortz (Strokirk läst från slutet) m.fl. En
mycket stor del af de svenska familjenamnen har sökt
dölja ursprungsdelarna genom en egenartad stafning
(Teurnberg, Stenberij, Rocén). Hvilken ofta äfven
tjänar till att skilja olika släkter med samma namn
(Almquist, Almqvist, Almkvist).”
Så långt uppslagsboken. Som förtydligande kan sägas,
att namnen på –son eller –dotter ju inte var några
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riktiga efternamn så länge de inte gick i arv, utan kallas
patronymikon eller ”fadersnamn”. Under medeltiden
förekom även ”modersnamn” (metronymikon), i varje
fall inom kungliga släkter och frälsesläkter. Nordisk
familjebok tar den danske kungen Sven Estridsson som
exempel.
De adliga namnen användes inte heller som efternamn
förrän på 1500- eller 1600-talen, vilket också påpekas.
Kvinnor behöll i allmänhet sina egna efternamn även
om de gifte sig. För dem som bara hade patronymikon
var ju detta ganska naturligt, men samma sak gällde
även om fadern hade ett riktigt efternamn. Så
småningom verkar det som om änkor började
benämnas med den avlidne makens efternamn och
slutligen övergick de flesta kvinnor till att bära
mannens namn från och med giftermålet eller att ha
dubbelnamn.
I princip fick man ta vilket släktnamn man ville i äldre
tid (utom adelsnamn), bara genom att anmäla
namnbytet till prästen så att han fick skriva in det i
kyrkboken. Inte förrän 1901 blev lagarna strängare.
Sverige är det land som sägs ha haft flest
efternamnsbyten i hela världen. Tråkigt nog har det på
senare tid även blivit så att många invandrare känner
behov av att byta sina ursprungliga namn mot mera
svenskklingande. Det senare halvseklet har namnen till
stor del blivit mer fantasifulla än förr, eftersom många
väljer bland det finns i Patent- och registreringsverkets
svenska efternamnsförslag. Vad sägs om Apelram,
Hövervall eller Uvenbjörk? (än så länge lediga).
Sveriges vanligaste efternamn – förutom –sonnamnen –
lär dock fortfarande vara Lindberg.
Från och med en lagändring 1982 är även ”kvinnliga
patronymikon”, d.v.s namn som slutar på –dotter,
tillåtna att ha som efternamn igen. Både manlig och
kvinnlig förled går också bra (Martinsdotter,
Kerstinsdotter. Att ha kvinnlig förled lär dock utnyttjas
förvånande sällan.

Mats Hedell

Kugelberg har kommit!
Rötterbokhandeln har fått en ny produkt - Kugelberg
på DVD. Pris 395 kr (Medlemspris 345 kr)
Otto Kugelberg (1843-1916) är ett namn som kanske
inte säger så mycket för dagens släktforskare. Men, för
den som hade samma intresse för 100 år sedan var han
den store specialisten. Hans djupa kunskap i dåtidens
släktforskning utnyttjades flitigt av, för dagens forskare
mer välkända namn, som Gustaf Elgenstierna och
Victor Örnberg, för att bara nämna ett par.
En av hans stora samlingar är de klipp ur ett okänt antal
tidningar av födelse-, vigsel- och dödsannonser från i
huvudsakligen 1888-1904 som han sammanförde i 33
kapslar omfattande ca 15.000 pappark med de
inklistrade notiserna, ibland på båda sidorna. Denna
värdefulla samling, som vid hans död donerades till
Kungliga biblioteket, har släktforskarförbundet nu
skannat och presenterar på en DVD som 21.600 bilder.
De finns flera tekniska möjligheter att tillgodogöra sig
bilderna. Man kan förstora dem, klippa ut, spara och
skriva ut valfri storlek.
Sammantaget ger bildsamlingen en möjlighet att tränga
in längre i familjebilden hos de som förekommer i
samlingen än en vanlig död- eller födelsebok kan
förmedla. (3 maj 2006)
http://
www.genealogi.se/

Läs mer om namn:
Leta hur många som heter ett visst förnamn/efternamn.
Listor över de förnamn som varit populärast de senaste
åren.
http://www.scb.se/templates/Product____30895.asp
Vilka lagar och regler gäller för namn ändringar
http://www.prv.se/personnamn/lagar_regler.html
Massor om namn och historia därom
http://susning.nu/Efternamn

Gravstenar i Amerika
http://www.findagrave.com/
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DIS-MITTs
funktionärer
2006 Staffan Bodén

Ordförande

tel 0650-561417 ordforande”at”dis-mitt.se

Karl-Ingvar Ångström V.ordförande tel 0611-20341 v.ordforande”at”dis-mitt.se
Reine Björkman

Sekreterare tel 0660-18941
Redaktionsgrupp
Jan Lilliesköld
Kassör
tel 060-536359
Medlemsregistator
Anna Söderström Ledamot,
tel 060-155030
Redaktör
Harriet Frändén Ledamot.
tel 0652-51028

sekreterare”at”dis-mitt.se
kassor”at”dis-mitt.se
ledamot1”at”dis-mitt.se
ledamot2”at”dis-mitt.se

Arne Ahlström

Ledamot

tel 063-109719 ledamot3”at”dis-mitt.se

Lars Åström

Suppleant

tel 060-501141 suppleant1”at”dis-mitt.se

Georg Lundqvist Suppleant

tel 0660-220882 suppleant2”at”dis-mitt.se

Vakant

tel

Suppleant

suppleant3”at”dis-mitt.se

Robert HammarstedtHedersled, tel 060-302 28 robert.hammarstedt”at”telia.com
Teknikansvarig
Joacim SöderströmWebbmaster, tel 060-155030 webmaster”at”dis-mitt.se
Redaktionsgrupp
Tomas Sahlin
DISBYT-omb.
tel 060-15 84 11
disbyt”at”dis-mitt.se

DIS-MITT-ombud:
Dellenbygdens SFF: Vakant,
Hembygds- och SF Nolaskogs: Lennart Näslund, Nordanås 134, 891 92 Ö-VIK, tel 0660-37 21 09,
e-post: lintagan”at”home.se
Jämtlands läns SFF: Georg Hansson, Lillfjällvägen 4, 831 71 ÖSTERSUND, tel 063-852 12,
e-post: g.hansa”at”mbox300.swipnet.se
Midälva GF: Annika Lindqvist, Lejdarvägen 13, 865 32 ALNÖ, tel 060-55 83 39, e-post:
ann.lin”at”telia.com
Nordanstigs Bygd och Släktband: Lage Bergvik, Vändbrov. 8, 820 78 HASSELA, tel 0652-400 00,
lage.b.bergvik”at”nordanstig.mail.telia.com
Sollefteå SF: Jörgen Desén, Storg 120 d, 881 40 SOLLEFTEÅ, tel 0620-591 06,
e-post: jorgen”at”desen.nu
Västra Häsinglands FF: Gertrud Söderin, Box 58, 827 22 LJUSDAL, tel 0651-155 87,
e-post: soderin”at”zeta.telenordia.se
Ådalens SFF: Curt Sundqvist, Box 88, 870 32 ULLÅNGER, tel 0613-130 00, e-post:
curt”at”hkship.se
Föreningsadresser:
Föreningen DIS-MITT, Skolg 3A, 825 31 IGGESUND
Postgiro 620 19 15-3, Org.nr 889201-9814
DIS-MITT’s hemsida, c/o Joacim Söderström, Björneborgsg 66, 854 62 SUNDSVALL, tel: 060155030, e-post webmaster”at”dis-mitt.se
Hemsida: www.dis-mitt.se
Föreningen DIS, Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING, Tel 013-14 90 43, Telefax 013-14 90 91,
Postgiro: 140 33-5, e-post: dis”at”dis.se Hemsida: www.dis.se
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Hammerdals socken 1600-1750 på CD
Sedan hösten 2004 finns en CD om Hammerdals
socken i Jämtland utgiven. Den utgör en byvis
förteckning över de som ägde eller brukade gårdarna i
de 17 byarna i denna socken under 1600-talet och till i
mitten av 1700-talet. Den som har tagit fram CD:n
heter Björn Espell. Han har av eget intresse försökt
forska fram så mycket som möjligt om de ca 500
bönder och deras familjer som bott här under den här
angivna tidsperioden. Som ett visst underlag för
forskningen hade han Georg Hansson i Östersund, som
genom sin serie Byarna i Ström på 1600-talet inspirerat
honom, och även det som denne tidigare hade forskat
om Hammerdals socken Som källor har Björn Espell
huvudskaligen använt kyrkböcker, domböcker,
lagfartshandlingingar tiondelängder mm, samt ett antal
andra källor som listas på särskild sida på CD:n.

Det finns även senare framtagna kompletteringar till
uppgifterna på denna CD. Detta finns att hämta på
Björn Espells egna hemsida med adress: http://
w1.631.telia.com/~u63113361/index.html.
Som alltid, så rekommenderas det att själv kontrollera
uppgifterna i originalkällorna !
/Jan Lilliesköld

Själva CD:n består av ett antal sidor för att läsas via
WEB-läsare. Varje by har sin egen sida. För de byar
som består av flera gårdar så finns det en ”box” överst
på sidan för att välja vilken gård man vill komma fram
till på aktuell sida.
Innehållet är sedan i form av en gårdsgenealogi,
såtillvida att varje bonde är listad kronologiskt i egen
punkt. Under respektive punkt finns sedan alla
uppgifter runt denne person skriven såsom löpande
text. De olika uppgifterna har referenser till källorna
inom paranteser. Som inslag av ej så faktaspäckade
uppgifter så finns även vissa citat (eventuellt
”försvenskade”) utdrag från domböcker och andra
källor.
Förutom de olika by-sidorna och tidigare nämnda
källsida, så finns det även sidor med ett Personregister
sorterat efter första bokstaven i för- och efternamn, en
Ordlista huvudsakligen innehållande förklaringar till de
förkortningar som används i texterna samt även en
Sockenkarta.
På sidan med ordförklaringar finns även uppgifter om
gårdsnumreringen i Jämtland, information om de olika
förekommande skatterna samt gamla mått och vikter.
Eftersom informationen är inlagd i form av
gårdsgenealogier så fungerar inte skivan som en
databas att kunna söka i, utan man får själv vid behov
söka med hjälp av webb-läsarens sökfunktion på varje
enskild visad sida. Detta kan tyckas vara lite
omständigt, men jag tycker personligen att detta vägs
upp av den myckna informationen man kan läsa om
varje enskild bonde.
Undertecknad köpte själv denna CD hösten 2005,
sedanjag kommit fram till att det fanns flera anor i
Hammerdal på min svärfars sida. Jag har haft stor nytta
och även mycket nöje att läsa det som finns skrivet där
!

Historiska personer - på CD
Historiska personer - ”Sveriges regenter under
1000 år” - på CD! En historisk ”uppslagsbok” till
nytta och nöje för alla, som är historiskt
intresserade; ett helt unikt släktregister med
biografier och bilder - till skillnad mot en vanlig
uppslagsbok, kan du här enkelt följa släktlinjerna,
från generation till generation, bara genom att
klicka!
CD-versionen innehåll är samma som finns på
Internet, men du slipper vara uppkopplad när du
söker i den historiska databasen, som innehåller
över 2500 historiska personer och deras
släktförhållanden. På CD:n finns c:a 300 bilder
och för över 1300 historiska personer finns
biografier/texter .
Dessutom ger en effektiv sökmotor oanade
möjligheter till sökning av historiska fakta på CD:n.
Även fritextsökning kan göras...
CD:n kostar 195:Leveranstid 7-10 dagar

Du beställer din CD genom att göra en inbetalning
direkt till postgiro 4261263-0
OBS! Glöm inte att skriva ditt namn och adress på
inbetalningen. Betalat du via internet bör du skicka
e-post till oss och ange ditt namn och adress...
Källa: http://historiska-personer.nu/
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Dessa träd kostar från 3.000:- och uppåt,
beroende på hur många generationer,
illustrationer och fotografier du vill ha med.
Tveka inte att kontakta mig för ett exakt pris
på just ditt träd.
Mittemellan
Ett mellan-alternativ till ovanstående träd är
ett något mer standardiserat träd i A3(29,7x42 cm) eller A2-format (42x59,4 cm).
Dessa ”mellanträd” innehåller upp till fyra
generationer och finns med plats för upp till
sex barn. Du kan dessutom välja motiv på
”extra-illustrationen” (det finns tex nallar, en
fotboll, en docka, mm att välja på), och du får
samtliga namn och datum tryckta på trädet.
Dessa träd kostar från 500:- exklusive. frakt
och kan fås på papper eller väv.

Handmålade
släktträd.
Vill du få ditt släktträd på väggen som en
vacker tavla? Varför inte beställa en från en
konstnär som målar det åt dig. Vill du veta mer
kan du kontakta Anna Murgia på telefon 040551221 eller läsa mer på hemsidan http://
www.illustramurgia.com/
Prisinformation från hemsidan:
Liten
En underbar dop- eller födelsedagspresent till
de små i familjen är mitt specialframtagna
barn-släktträd. På papper av hög kvalitet får du
en A3-reproduktion av ett gulligt akvarellträd
med tre generationer, med nallar och
namnbrickor till ett, två eller tre barn.
Ett träd som du fyller i själv kostar 300:inklusive frakt. Vill du att jag ska handtexta
namnen åt dig tillkommer 100:- per träd.
Inspirera dina barn eller barnbarn att själv söka
sina rötter när de blir äldre, med denna
personliga gåva!
Stor
De stora träden är helt unika för varje kund
och brukar ligga i format 70x100 eller större.

För att inte missa något
evenemang under hösten
glöm ej att titta in på
http://www.dis-mitt.se/
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INBJUDAN
Härmed inbjudes till en kurs i
Lokalhistoria
vid
Mittuniversitetet, Campus Härnösand!
Kursen, som kommer att gå av stapeln 5 lördagar i höst
(14/10, 28/10, 18/11, 2/12, 16/12), är kostnadsfri och
består av tre moment:
1. En översikt över historievetenskapens utveckling i
Sverige från 1800-talets mitt till idag. Dessutom en inblick
i vetenskaps- och kunskapsteoretiska grunder för
humanvetare i allmänhet och historiker i synnerhet.
2. En orientering i vår vetenskaps grunder, teori, metod
och källkritik.
3. Praktiska övningar, enskilt eller i grupp, i form av en
egen lokalhistorisk uppsats.

Svenska Gods
och Gårdar.

Kursens mål är att den studerande ska
a. inhämta grundläggande kunskaper och insikter
om historikernas sätt att arbeta
b. få en ökad förståelse för lokalsamhällets
utveckling över tid, i ett nationellt och
internationellt perspektiv
c. skaffa sig metodiska och didaktiska färdigheter
att på ett vetenskapligt sätt bearbeta
lokalhistoriskt källmaterial

Mats Ekedahl insåg att han höll på att nöta ut sin
bok om Svenska Gods och Gårdar, då föddes iden
att digitalisera den och innan han var klar hade fler
böcker följt och det blev sammanlagt 3 skivor som
finns att köpa på www.obdr.se där man även kan se
ett exempel på hur det ser ut på skivan.
Skivan som kan vara av mest intresse för vår
region omfattar följande:

Kursbevis utfärdas till dem som godkänts.

Norra Sverige
..1 Värmland (norra) ”Värmlands
Gårdar” 1948
..2 Värmland (sydvästra) 1944
..3 Värmland (sydöstra) 1945
20 Dalarna (södra) 1939
21 Dalarna (norra) 1940
34 Hälsingland 1940
35 Medelpad 1940
36 Ångermanland 1941
37 Västmanlands län 1940
38 Norrbottens län 1942
39 Gästrikland 1941
40 Jämtland 1939
42 Västerbottens län (södra) 1942
43 Västerbottens län (norra) 1943
44 Västerbottens lappmark 1943
47 Härjedalen samt delar av västra
Hälsingland 1942

Anmälan kan göras på Mittuniversitetets hemsida,
www.miun.se, fr.o.m. första veckan i juni. För vidare
information hänvisas till kursansvarig lärare, Svenbjörn
Kilander, som säkrast kan nås på per e-post
(svenbjorn.kilander”at”miun.se)

Härnösand den 5 maj 2006
Svenbjörn Kilander
docent

Kontakta
Mittuniversitetet
Campus Härnösand
871 88 Härnösand
Telefon: 0771-975000
Fax: 0771-975001

Priset är 399kr per skiva eller 999kr för samtliga 3
skivor.

Anna Söderström
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Evenemang och aktiviteter
Onsdagsöppet på ”Kusten”, Stockvik
MGF håller öppet i sammarbete med Dis-mitt för forskning
i vår nya lokal på ”kusten” i Stockvik, Sundsvall. Ingång på
baksidan mot fotbollsplanen i källaren.
Vi hälsar alla välkomna medlem eller ej. Microkort för
medelpad och mer därtill och läsare finns på plats. Inom
en snar framtid hoppas vi även få klart med bredband så vi
kan koppla upp oss.
Forskarvärd finns på plats för viss assistans
Välkomna!
Från: 2006-09-20, 18:00
Till: 2006-12-15, 22:00
Kontaktpersoner: Styrelsen

Fadder-/utbildarträff i Sundsvall 23 sep 2006
En träff för faddrar och utbildare med föredrag och
diskussioner om olika delar och olika verktyg i
datorprogram. Nytt kursmaterial i Disgen presenteras.
Från: 2006-09-23, 09:30
Till: 2006-09-23, 16:00
Kontaktpersoner: Staffan Bodén

Träff i Släktforskarhörnan, Alnö bibliotek
Välkommen att bekanta dej med den nya
släktforskarhörnan och med Dis-MItts & MGF’s lokalombud
på Alnö, Lennart Lindqvist! Vi vill gärna höra vad du har
för synpunkter på forskarplatsen och önskemål om
kompletteringar.
Även representanter för Alnö hembygdsförening och Alnö
bibliotek kommer att finnas på plats.
Från: 2006-09-25, 19:00
Till: 2006-09-25, 21:00
Kontaktpersoner: Styrelsen

Fornminnesföreningen Norra Berget
Fornminnesföreningen firar 100 år och givetvis finns Dismitt & MGF med.
Från: 2006-09-29, 10:00
Till: 2006-09-30, 16:00
Kontaktpersoner: Styrelsen

Lördags öppet på HLA

Programkväll på Kunskapsloftet
Släktforskning. Råd och tips till nya och erfarna.
Lena Lundin och Lennart Lindqvist informerar om
släktforskning samt om föreningarna MGF, DIS-Mitt och
DIS.
Kl 19:00
Bunsta-Petter.
Gunilla Vikberg berättar.
Från: 2006-10-26, 18:00
Till: 2006-10-26, 21:00
Kontaktpersoner: Styrelsen

Lördags öppet på HLA
Lördags öppet på landsarkivet i härnösand
Från: 2006-10-28, 10:00
Till: 2006-10-28, 15:00
Kontaktpersoner: Styrelsen

Lördags öppet på HLA ”Arkivens dag”
Lördagsöppet på landsarkivet i Härnösantds
Från: 2006-11-11, 10:00
Till: 2006-11-11, 15:00
Kontaktpersoner: Styrelsen
]

UTB I SLÄKTFORSKARPROGRAM I HÖST I
JÄMTLAND
Grundkurs i DISGEN kommer att genomföras helgen 11-12
november om minst 8 personer anmäler sig.
Påbyggnadskurs i DISGEN kommer att genomföras under 1
dag om tillräckligt antal anmälningar kommer in, tidpunkt
bestäms senare.
Kurser i Holger och Min Släkt kan också arrangeras om
tillräckligt intresse finns.
Intresseanmälningar skall lämnas till Arne Ahlström senast
23 september.

Första lördagen som Härnösands landsarkiv håller öppet i
höst

arne.ahlstrom@comhem.se

Från: 2006-09-30, 10:00
Till: 2006-09-30, 15:00
Kontaktpersoner: Styrelsen

Från: 2006-11-11, 10:00
Till: 2006-11-12, 18:00
Kontaktpersoner: Arne Ahlström

Disare inom Gästrikland och Norra Uppland

Men håll utkik för det kommer mera hela tiden!!

Nästa DIS träff kommer att ske den 10 okt kl. 18.00.
Reservera det i din kalender. Mera information kommer till
Er via mail. Ni som inte har anmält er mail adress till DIS
kan kontakta mig claes.emback@tele2.se.
Hälsningar Claes Embäck
Från: 2006-10-10, 18:00
Till: 2006-10-10, 21:30
Kontaktpersoner: Claes Embäck
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Sveriges
befolkning 1900
CD-skivan ”Sveriges befolkning 1900”
innehåller basfakta om de 5,2 miljoner
personer som levde i Sverige i slutet av
1800. Uppgifterna kommer från Statistiska
centralbyråns avskrifter av kyrkans
husförhörslängder. Dataregistreringen har
utförts som olika arbetsmarknadsprojekt
under ledning av SVAR/
Riksarkivet.Utgivare: Sveriges
Släktforskarförbund och SVAR/
Riksarkivet.Databasen är fritt tillgänglig i
Forskningsarkivet
http://www.foark.umu.se/samlingar/da_svbef1900.htm

Emigranten
populär 2006
CD:n är en ny version av Emigranten 2001. Den
omfattar sammanlagt 1,5 miljoner personer som
utvandrat från hela Sverige från början av 1800talet till 1950. Färden har i första hand gått till
Amerika, men också till Sydafrika, Australien, Nya
Zeeland, Argentina, Ryssland, Norden m.m.
Grundarbetet har gjorts av landsarkivet i
Göteborg, men resultatet har tillkommit genom ett
samarbete mellan flera organisationer.
Skivan kostar 350 kronor och kan beställas
genom
Riksföreningen Sverigekontakt

Databas med invandrare till USA 1892-1924
Över miljonen svenskar gav sig iväg västerut och
hälften av dem anlände till den nya världen via
Ellis Island i New York. 1200 mormoner har under
8 år arbetat ideellt med att överföra uppgifterna till
databasen. Av 22 miljoner resenärer, som kom till
den lilla ön söder om Manhattan under dessa år,
var 17 miljoner invandrare! Databasen innehåller
uppgift om invandrarens kön, ras, ålder och
hemort, fartyg, avrese- och ankomstdatum,
medresenärer och ibland även kontaktperson i
USA. Det går även att beställa fotografier (i de fall
det finns)
http://www.ellisislandrecords.org/

Mailavisering om att ny tidning kommer!
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.

Box 53066
400 14 Göteborg
tfn 031-20 65 63,

De förändringar som är sedan senaste
versionen av skivan är:
•

Två skivor har blivit en

•

Priset har sjunkit till 350 kronor

•

Gemensam sökfunktion för samtliga
databaser har installerats

•

Skrivfel har rättats

•

Vissa databaser har kompetterats från
1930 till 1950

•

Ny databas över Emigrantagenten
Bröderna Larssons korrespondens 18791911 (63 000 brevskrivare) har tagits in
med uppgift om namn, bostadsort,
destinationsort, brevinnehåll.

•

Särskilda mer genomarbetade databaser
för Göteborg och Värmland har nu fått
plats på skivan.

•

Kortfattad manual finns på skivan

CD:n finns bara på svenska och endast för PC.
http://www.ra.se/RA/dokument/emigranten.htm
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Vy över rummet som DIS disponerade under släktforskardagarna

Släktforskardagarna 2006
Så har årets begivenhet gått av stapeln i
Stockholm på Factory i Nacka Strand. Som
Staffan redan nämnt så hade vi problem med
logistiken och vår monter och annat material
blev kvar i Sundsvall. Trotts strålande sol var
helgen full av ivriga släktforskare och andra
intresserade som trängdes i den ändå väl
tilltagna lokalerna.
Dis hade ett helt eget rum där alla
regionföreningar hade sin egen monter.
Som vanligt presenterades många nya skivor
och annat av intresse. Jag har här i tidningen
gett plats åt några skivor som är mer eller
mindre sprallande färska och även de otroligt
vackra handmålade antavlorna som Illustra
Murgia visade.
JLS, Nolaskogs och MGF hade hyrt en monter
gemensamt och kallade sig för ”kartellen Mitt
i Sverige, här sålde man allt från böcker till
surströmming och en hel del CD-skivor från
vår region däremellan.
På det hela taget var det rejäl geografisk
spridning på monterutställarna det var

Gotland, Malmö och hela vägen upp till Boden
Överluleå och då har vi bara tagit de svenska
utbudet, därtill ska vi lägga till Tyskland,
USA, Finland, Danmark, Norge och
Storbritannien.

Anna Söderström
Genom vårt sammarbete med HSN
(övik) har även Dis-mitts medlemmar
tillträde till lokalen på
Ångermanlandsg 28
T.o.m 2006-12-05 är lokalen öppen:
Tisdagar 10.00-20.00
Övriga tider har medlemmar tillträde
till lokalen efter överenskommelse.
Tfn 073-04 92 444 (Reine Björkman)
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Boktips
Ordbok främst avsedd
för släktforskare.
Närmare 20 000 ord,
vilka förekommer i
exempelvis kyrkböcker
och husförhörslängder,
förklaras. Kapitel om
yrkesbeteckningar och
titlar samt genomgång
av tysk skrivstil,
alfabet och handstil. Reviderad och med 8
000 ord utökad upplaga.
Övrigt
I den praktiska släktforskningen stöter man
på många ord och uttryck som är föråldrade
och svåra att förstå. En del av dem hittar
man inte i vanliga ordböcker. Därför har
denna ordbok kommit till som naturligtvis
också är till stor hjälp för andra som forskar
i gamla arkiv: historiker, folklivs- och
hembygdsforskare m.fl.
Denna fjärde utgåva innehåller mer än 8000
nya uppslagsord, totalt finns nu närmare
20000 ord förklarade. Ord som förekommer
i gamla arkivhandlingar, t.ex. kyrkböcker,
husförhörslängder, domböcker,
bouppteckningar, mantalslängder och
militära rullor. Dessutom ryms de gamla
mynten, stycketalen, längd-, yt- och
viktmåtten. Gamla titlar och
yrkesbeteckningar har fått en särskild
förteckning i slutet av boken. Här finns en
även föklaringar till latinska personnamn,
latinska sifferkobinationer och en nyckel till
uttal av latinska ord. Sist, men inte minst
användbart, bjuder boken på en repetition
av den tyska skrivstilen, både alfabetet och
några vanliga handstilsvarianter.
Kent Andersson är en erfaren släktforskare,
välkänd för många genom sin tjänst på
Sveriges Släktforskarförbund i Göteborg.
Han har tidigare publicerat flera böcker i
släkt- och lokalhistoria.
Henrik Anderö var på sin tid en flitigt anlitad
ledare för studiecirklar och kurser i
släktforskning. Hans Ordbok för
släktforskare utgör kärnan i denna nya bok,
fortfarande andvänds hans Läsebok för
släktforskare flitigt.
Ordbok för släktforskare
Andersson, Kent , Anderö,
Författare:
Henrik
Medarbetare: Anderö, Henrik (medf.)
Bindning:
Inbunden
Antal sidor:
256
Förlag:
Ica Bokförlag

Utgivningsland: Sverige
Utgivningsdatum: 2006
ISBN:
9153427548
Upplaga:
5., helt omarb. och utvidgade
uppl.
Språk:
Svenska
Höjd:
247 mm
Vikt:
562 g
SAB:
Ld(x)
Kategorisering: Ordböcker Hobby
Källa: bokus.com

Släktforskning
Författare:
Kategori:
Sidor:
Bindning:
Cirkapris:
ISBN:

E ThorsellU Schenkmanis
Hobbyböcker
176
Inbunden
259
91-534-2344-5

Reviderad utgåva – nu med IT-tillägg!Visst
har du någon gång frågat dig varifrån din
familj kommer? Undrat över släktens
särdrag, det ovanliga förnamnet som går i
arv, eller helt enkelt hur det var när farfar
var ung? Här får du hjälp att söka dig bakåt
i din egen historia. Du får tips om hur du
kan börja på hemmaplan med att ställa
frågor och gå igenom vindar och fotoalbum.
Sökandet fortsätter sedan in i arkiven bland
gamla kyrkböcker, domstolshandlingar och
folkbokföring. Du får lära dig hur du
sammanställer din forskning och gör
antavlor och stamtavlor. Nyskrivna avsnitt
behandlar hur du söker i databaser och på
internet. Dessutom tips på hemsidor som
hjälper dig vidare bakåt i leden. 60 foton.
http://www.forlaget.ica.se/include/modules/bok/
uno.asp?id=570
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