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Ord från ordförande:
Hösten 2006 vill inte
gå över i vinter. Den
segar på med regn
och plusgrader. Nu
längtar man efter att
snön ska täcka
marken och lysa upp
i mörkret igen som vanligt.
I september organiserade DIS-MITT
åter en lördagsträff för utbildare. De
senaste 4 åren har vi haft 3 sådana
träffar mycket för att DIS centralt inte
haft några träffar för sina faddrar med
sådant innehåll. Vi anser att man når
flest intresserade människor om
utbildningen ordnas i regional regi dvs.
lokalt inom resp. område. Synpunkten
har framförts till DIS styrelse men inte
ännu fått gehör.
Snart inträffar några viktiga möten:
Styrelsemöte i DIS 20-21/1, DIS-MITTs

årsmöte 24/2 (15års-jubileum), DIS
årsmöte 10-11/3.
Inbjudan till vårt möte (24/2) skickas ut
till alla medlemmar i god tid. Det blir
förhandlingar, underhållning, föredrag
och en buffé, som man får föranmäla sig
till. Ett viktigt ärende vid årsmötet är
andra beslutet ang. en stadgeändring.
Förhandsinformation ang.
släktforskarförbundets ekonomi gör att
vi noga bör följa utvecklingen och
hoppas att resultatet inte blir lika dåligt
som föregående år.
Till sist vill jag önska alla en riktigt

GOD JUL och GOTT
NYTT ÅR
Staffan Bodén

Faddrar inom vårt område
PC/Disgen-faddrar
Claes Embäck,
tel
Arne Ahlström,
tel
Tony Rödin,
tel
Staffan Bodén
tel
Joacim Söderström, tel
Arne Bixo,
tel
Peter Johansson,
tel
Lennart Näslund, tel
Sven Schylberg,
tel

026-192500,
063-109719,
070-3506304,
0650-561417
060-155030,
0691-305 02,
0660-375567,
0660-372109,
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:
e-post:
e-post:
e-post:
e-post:
e-post:
e-post:
e-post:
e-post:

claes.emback”at”swipnet.se
arne.ahlstrom”at”comhem.se
tony.rodin”at”home.se
sboden”at”post.utfors.se
joacim.h.soderstrom”at”telia.com
arne.bixo.dis”at”telia.com
peter.johansson”at”city.ornskoldsvik.com
lintagan”at”home.se
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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Att släktforska på Församlingsexpeditionerna
Svenska Kyrkan är ju numera skild från Staten men
man har på många församlingar fortfarande kvar
kyrkoböckerna, d.v.s. folkbokföringshandlingarna, från
slutet av
1800-talet fram till dess att Skatteverket år 2000 tog
över ansvaret för folkbokföringen. Böckerna skall
under de närmaste åren successivt lämnas över till
Landsarkiven.
Som släktforskare har man ju då och då anledning att
besöka församlingarna för att leta i olika kyrkoböcker.
Dessa kyrkoböcker är allmänna handlingar som alla
medborgare har rätt att ta del av med vissa få undantag
för uppgifter som är sekretesskyddade.
(Se Tryckfrihetsförordningens 2 kap, 17 par.)
Jag har talat med ett flertal släktforskare, som i likhet
med mig själv, har råkat ut för att en del församlingar
har hittat på egna regler, som inte stämmer överens
med lagstiftningen, om vad man får lov att se i
kyrkoböckerna. Det kanske därför kan vara av intresse
för många släktforskare att få klarlagt vad som
egentligen gäller i denna fråga.
Dels kanske det finns en okunnighet hos många, om
vilka handlingar som man har rättighet att ta del av,
dels finns det kanske en okunnighet hos personalen på
en del församlingar om vilken skyldighet man har att
låta medborgarna ta del av kyrkoböckerna.
Den i Sverige ganska unika rättigheten för alla
medborgare att få ta del av nästan alla allmänna
handlingar som förvaras hos statliga eller kommunala
myndigheter kallas för Offentlighetsprincipen.
I den fortsatta redogörelsen här redovisas alltså
rättigheten att få tillgång till de kyrkoböcker som
förvaras på församlingsexpeditionerna eller på våra
Landsarkiv, samt de skyldigheter dessa två instanser
har att låta oss ta del av de här handlingarna. För
enkelhetens skull används här generellt benämningen
kyrkoböcker för de folkbokföringshandlingar som
avses i lagen. Eftersom ju även Landsarkiven förvarar
kyrkoböcker så gäller samma principer för tillgången
till dessa böcker där, som vid församlingarna.
Låt oss alltså först och främst slå fast att
kyrkoböckerna tveklöst är allmänna handlingar. Dessa
kan sedan vara offentliga eller sekretesskyddade.
Det finns en åldersgräns i lagen, som säger att
kyrkoböcker äldre än 70 år är offentliga handlingar och
de som är yngre än 70 år kan innehålla uppgifter som
dels är offentliga och som dels behöver skyddas av
sekretess.

Vad gäller då för kyrkoböcker som är
äldre än 70 år?
Om Du kommer in på en församling och ber att få titta i
en kyrkobok, exempelvis en födelsebok från år 1915,
som ju är en offentlig handling eftersom den är äldre än
70 år, så gäller följande:
Församlingen är skyldig att lämna ut kyrkoboken
genast eller så snart det är möjligt, så att den på plats,
kan läsas, kopieras, skrivas av eller fotograferas. Du
har rätt att kostnadsfritt få någon enstaka kopia. Du
behöver inte uppge Ditt namn eller vad Du skall ha
uppgifterna till.
(Se Tryckfrihetsförordningens 2 kap, 12-15 par.)
Här gäller det för både släktforskaren och församlingar
att hantera detta med viss sans och balans. Det duger
inte att komma in till en församling och dänga
Tryckfrihetsförordningen i bordet och föra högljudda
diskussioner om vilka rättigheter Du har. Det skapar en
dålig anda och stämning vilket inte gagnar relationerna.
Om församlingen vägrar att lämna ut nämnda kyrkobok
måste Du kunna föra en konstruktiv och avspänd
dialog där Du stillsamt försöker få dem att förklara
varför de inte anser sig kunna lämna ut en allmän
offentlig handling, vilket de ju är skyldiga att göra
enligt lag.
Det bästa är nog, att så långt det är möjligt, försöka
undvika att exercera med lagparagrafer hit eller dit.
Notera istället vad församlingen har att säga och gärna
vem du talat med.
Församlingen måste nämligen tala om för Dig varför
man inte vill lämna ut en handling. Det vill säga, man
måste ange vilken paragraf i Sekretesslagen som man
stödjer sig på för att vägra utlämning. Man är även
skyldig att lämna besvärshänvisning så att Du kan
överklaga beslutet.
En annan aspekt på detta är ju, att om man som
släktforskare har åkt många mil till en församling för
att få möjligheter att titta i en kyrkobok så kan man
naturligtvis bli besviken, för att inte säga irriterad, om
man inte får ut de uppgifter som man vill ha. Därför
bör man kanske i sådana här fall först kontakta
församlingen för att undersöka vilka möjligheter de har
att tillgodose Dina önskemål. Det skall även påpekas
här att församlingen även är skyldig att, i viss
omfattning, lämna ut uppgifter ur allmänna och
offentliga handlingar per telefon, fax eller e-post.
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Det finns ett aktuellt exempel här som kan vara värt att
återge som ett belysande exempel på hur det absolut
inte får gå till. En släktforskare besökte en församling
långt hemifrån för att undersöka uppgifter i en
födelsebok från just 1915. Han fick dock bara läsa de
aktuella raderna, övriga uppgifter var ”avmaskade”, så
att det inte gick att läsa någonting annat. På förfrågan
varför man gjorde så blev svaret ”det kan finnas
känsliga uppgifter här”. Det här är alltså ett exempel på
”dubbelfel” från församlingens sida. Släktforskaren
hade rätt att få läsa allt i den här boken utan några som
helst inskränkningar eftersom den var äldre än 70 år.
Vidare så finns det inget begrepp i lagens mening som
heter ”känsliga uppgifter”. Antingen så är en uppgift
offentlig eller så är
den
sekretesskyddad.
Någonting
däremellan
existerar helt
enkelt inte.

Sammanfattningsvis gäller alltså beträffande
kyrkoböcker som är äldre än 70 år:
Du har obegränsade rättigheter att ta del av
innehållet i dessa böcker.
Församlingen är enligt lag skyldig att (genast) låta
Dig ta del av de uppgifter Du önskar.

Vad gäller då för kyrkoböcker som är
yngre än 70 år?
Lite mer komplicerat blir det om Du begär att få ta del
av en kyrkobok
som är yngre är
70 år. Då gäller
nämligen i vissa
fall sekretess.
Här återges den
exakta lagtexten
som avser
folkbokföringen
( Sekretesslagen
7:15 ).

En sak som Du
inte skall acceptera
så där utan vidare i
varje fall, är att om
”Sekretess gäller
Du kommer till en
för uppgift om
församling och ber
enskilds
om att få titta i en
personliga
kyrkobok och man
förhållanden, om
då säger: ”Tyvärr det av särskild
vi har inte tid med
anledning kan
Dig i dag. Du får
antas att den
komma tillbaka en
enskilde eller
annan dag”. Lagen
Så här gjorde man på en församling d.v.s maskade av, när
någon
säger att ”allmän
en släktforskare ville titta i en födelse- och dopbok från år
närstående till
handling skall
1915.
den enskilde
lämnas ut genast—
Man påstod att det kunde finnas ”känsliga uppgifter” här.
lider men om
-”. Även här, bör
Nonsens! En kyrkobok från år 1915 är en allmän offentlig
uppgiften röjs.”
man emellertid
handling som vem som helst har laglig rätt att få läsa i, hur
I fråga om
som släktforskare
mycket man vill. Det finns för övrigt inget begrepp i lagens
uppgift i allmän
vara lite smidig
mening som heter ”känsliga uppgifter”. Församlingens
handling gäller
och inte hävda sin
agerande innebar alltså att man bröt mot en av våra
sekretessen i
rätt till varje pris.
grundlagar, nämligen Tryckfrihetsförordningen.
högst sjuttio år.
Det kan ju finnas
Lag
starka skäl till
H-r Lennart L
(2004:507)”.
varför man inte har
tid. En sådan här
Det finns församlingar som har tolkat detta så att man
fördröjning av ett utlämnande är dock något som bara
överhuvudtaget inte kan lämna ut kyrkoböcker som är
kan accepteras i undantagsfall och då i bästa
yngre än 70 år. Man gör sig då skyldig till en grov
samförstånd.
feltolkning av lagen. Med uttrycket ”särskild
anledning” i lagtexten menas att sekretess skall gälla
Att vägra lämna ut en gammal kyrkobok för att den är
endast i undantagsfall och då endast avse enstaka
sliten eller i dåligt skick och att den därigenom skulle
uppgifter. Kyrkoböcker yngre är 70 år är också
kunna skadas ytterligare är heller inget skäl som
allmänna handlingar men innehållet i dem kan vara
behöver godtas av släktforskaren. Församlingen är då
blandat. Det vill säga både offentliga uppgifter och
istället skyldig att lämna ut en fotokopia av de begärda
sådant som skall skyddas av sekretess.
uppgifterna. Alternativet kan vara att låta
släktforskaren själv, med bistånd från personalen,
fotografera av de uppgifter i boken som är av intresse.
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Om det till exempel gäller en dödbok från 1945 så
finns det knappast någon anledning att hemlighålla
uppgifter om vilka personer som har avlidit. Det som
kan bli föremål för sekretess här, är dödsorsaken, som i
allmänhet är skriven på latin. Det måste då prövas av
församlingen, om någon närstående till den avlidne
”kan lida men” av att uppgiften om dödsorsaken röjs.
Med ”den enskilde” avses även en avliden person. En
avliden kan ju naturligtvis inte ”lida men” men
eftervärlden kan ju få en negativ bild av den avlidne
om vissa uppgifter, som exempelvis en ovanlig eller
tragisk dödsorsak, röjs.
( Med ”lida men” menas, lite förenklat utryckt, att
någon kan bli kränkt om en viss uppgift röjs.)
För att klara att lämna ut uppgifter ur en sådan här bok
kan församlingen välja att täcka över den eller de
uppgifter som de anser skall skyddas, men inte neka
någon att ta del av övrigt innehåll.
Om en församling får en begäran om utlämning av en
bok yngre än 70 år så skall det göras en så kallad
sekretessprövning. Det vill säga, församlingen skall
pröva om det kan finnas uppgifter i boken som skulle
kunna innebära att någon ”lider men” av om
uppgifterna kommer ut. Det finns församlingar som
löser detta genom att man först låter sin egen personal
läsa igenom de sidor som släktforskaren vill studera,
för att kontrollera att där inte finns några uppgifter som
bör skyddas. Den här modellen kanske upplevs som
frustrerande av släktforskaren, om man nu har mycket
att leta efter, men det får man acceptera. Det bör dock
finnas ett visst mått av förnuft från församlingarnas
sida om hur man hanterar denna fråga.
Ett sätt att lösa detta på, är genom ett så kallat
förbehåll, som medges i Sekretesslagen 14: 9. Detta
innebär att handlingen kan lämnas ut med förbehåll
som inskränker rätten att lämna de sekretessbelagda
uppgifterna som kan finnas i kyrkoboken vidare till
någon annan. Ett förbehåll kan lämnas muntligt eller
skriftligt.

Den som vill fördjupa sig i ämnena offentlighet och
sekretess kan studera Tryckfrihetsförordningen, som ju
är en av våra grundlagar, och Sekretesslagen.
Båda finns att tillgå på ωωω.ρικσδαγεν.σε (Dokument –
Lagar)
Det finns även två bra böcker i ämnet.
• Offentlighetsprincipen i praktiken av Trond
Sefastsson
• Offentlighetsprincipen av Alf Bohlin
Vad finns det då för andra källor som man kan använda
för att söka efter släkt från 1900-talet?
Skatteverket till exempel, som från och med år 2000
sköter all folkbokföring har en mycket bra personlig
service för allmänheten.
Dels kan man ringa till deras servicetelefon och dels
finns det en allmänhetens terminal på skattekontoren
där man själv kan forska efter levande släkt. Även
uppgifter om personer som har avlidit finns med under
ca tio år.
Det finns också ett flertal CD-skivor som är mycket
användbara. Till exempel:
Sveriges Dödbok 1947 – 2003. (Kommer snart i
uppgraderad form)
Sveriges befolkning 1900
Sveriges befolkning 1970
Sveriges befolkning 1980
Göteborg i september 2006
Lennart Larsson
Artikeln är tidigare publicerad i Tidningen Släktdata.
Titta gärna in på Släktdatas hemsida
http://www.slaktdata.org/

Sammanfattningsvis gäller då följande för kyrkoböcker
som är yngre än 70 år:
Du har bara rättighet att få del av det som är
offentliga uppgifter i dessa böcker.
Eftersom det här kan finnas en blandning av
offentliga och sekretessbelagda uppgifter, skall
församlingen göra en sekretessprövning och därefter
lämna ut de uppgifter som är offentliga. Exempelvis
genom att dölja (täcka över) de uppgifter som man
anser vara i behov av sekretesskydd eller genom ett
förbehåll. Man kan alltså inte generellt neka Dig
tillgång till dessa böcker.
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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
Arne Ahlström
Lars Åström

Ledamot

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

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

Suppleant

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

Georg Lundqvist Suppleant

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

Kerstin Farm

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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DISare i Gästrikland och norra Uppland
hade sin andra träff den 10
oktober i GGF s nya lokaler
på Tordönsgatan 2B. Ett 20
tal hade hörsammat
kallelsen. Träffen hade
temat ”Källor och citat ”
och det var den andra i en
serie träffar som är
planerade. Syftet är att öka
engagemanget inom
Gästrikland för DIS
medlemmarna. Träffarna
kommer att hållas ungefär varannan månad med olika
teman.. Kommande tema kan handla ex.vis. om
Bildhantering, Flockhantering, Import och export,

Notishantering m.m. Träffarna upplevs mycket positivt
av medlemmarna som har saknat den här typen av
gemensamhet. Nästa träff kommer i början av januari
månad i samma lokal. Totalt finns det c:a 325
medlemmar inom detta område så behovet finns att ha
gemensamma träffar i detta område. Jag hoppas också
att det kan öka engagemanget på medlemmarna så vi
får lättare att rekrytera nya funktionärer inom DISMitt.

Claes Embäck, FadderDisgen/PC
Ord från redaktören:
Det har gått några år och jag har gjort tidningen. Ett
roligt och spännande uppdrag. Nu är dock detta min
sista tidning. Styrelsen kommer att få utse en ny
redaktör efter årsmötet och har du någon ide över
lämplig kandidat tycker jag du ska höra av dig till
styrelsen.
Tack för responsen och förtroendet under de här åren.

Rapport från MGF
från Arkivens dag
Midälva GF firade Arkivens dag i sin nya
Kusten-lokal i Sundsvall samt i Fränsta.

I Kusten-lokalen hade vi traditionell träff
med rådgivning och visning för
intresserade, uppskattningsvis 20-25
personer kom.

I Fränsta höll vi till hos Vuxenskolan.
Förutom släktforskning med hjälp av MGF
och DIS-Mitt deltog Torps
hembygdsförening, bykisteprojektet och
brandförsäkringsbolaget. Eftersom temat
var mat och dryck så hade
hembygdsföreningen ordnat prov på
allehanda gamla maträtter. Det kom bortåt
100 personer som lät sig väl smaka av
motti, smolkaka och andra rätter. Det var
aldrig tomt runt borden. ”Roligt var det i
varje fall och jag var rejält trött i benen när
dagen var slut”, tyckte Rigmor från
hembygdsföreningen. Torps
brandförsäkringsbolag hade plockat fram
gamla brandförsäkringsbrev. Och
bykisteprojektet (genom Mittsverige
Papperskonservering) visade vad man
åstadkommit hittills samt puffade för att de
byalag som ännu inte engagerat sig skulle
göra det. Vi släktforskare hade fullt upp
med att visa släktforskning i Torps socken
med hjälp av cd-skivor, mikrokort och
Internet.
Karl-Ingvar Ångström

Anna Söderström
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Välkommen till
Gränsträff!!
för medlemmarna i släktforskarföreningarna från Härjedalen,
Ångermanland, Medelpad och Jämtland. Ett tillfälle att träffa
andra med samma intresse, få byta erfarenheter, forskartips
och anor över landskapsgränserna.
Vi träffas den 27 och 28 januari 2007 i JLS:s föreningslokal
Samuel Permans gata 37, i Östersund. Ingång från gaveln.
Lördag 27 januari
Föredrag: 12:00 – 12:45 av Karl Göran Eriksson, Uppsala,
”Släktingar i Norge - tips om nyttiga hemsidor i Norge för att följa våra anor”
Föredrag: 13:00 – 13:45 av Karl Göran Eriksson, Uppsala,
”Haverö, Turingen och Rätan under 1600-1700 talen”
13:45 – 15:00 fika, samkväm och lotteri

Söndag 28 januari
Föredrag 12:00 – 12:45 av Kjell Hoffman, Östersund, f.d. landsarkivarie,
”Varför gränser? : äldsta gränserna Norge-Sverige”
Föredrag 13:00 – 13:30 av Kjell Hoffman, Östersund,
”Farmorsfars dagböcker från Sollefteå”
Föredrag 13:45 – 14:45 av Thord Bylund, f.d. arkivlektor i Härnösand
”Skolarkiv som källa för släktforskning”
14:45– 16:00 fika, samkväm och lotteri

Logi ordnar deltagarna själva, se Turist- och Kongressbyråns hemsida, med förslag på
övernattningsmöjligheter. Adress: http://www.turist.ostersund.se/
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Rapport från DIS-MITT’s Fadder- och
utbildarträff
En regional Fadder- och
utbildarträff anordnades lördagen
den 23 september i anrika Folkets
Hus Kusten i Bredsand, Sundsvall,
där även MGF’s och DIS-Mitt’s
föreningslokal är belägen. Inbjudna
var samtliga DIS-faddrar i Norrland
samt DIS-Mitt’s utbildare och
övriga funktionärer.
Efter morgonfika i
föreningslokalen där de 19
deltagarna passade på att hälsa på varandra,
samlades man i möteslokalen Rotundan, där DISMitt’s ordförande Staffan Bodén hälsade
välkommen, förrättade upprop och redogjorde för
dagens program.
Björn Nilsson, Östersund, redogjorde därefter
ingående för funktionerna hos
släktforskarprogrammet Min släkt (för PC).
Kerstin Farm, Sundsvall, informerade om
funktionerna hos släktforskarprogrammet Reunion
(för Mac).
Björn Thunberg, Härnösand, berättade om
funktionerna hos släktforskarprogrammet Holger
(för PC).
Staffan Bodén, Iggesund, delade som en present ut
utbildningshäftet Grundkurs i Disgen (med
tillhörande CD), framtagen av DIS-Aros, till de
närvarande samt informerade bl.a. om Runar
Hortlunds Dublettfilter, för kontroll av dubletter i

Disgen. Senare på dagen erhöll deltagarna även
varsin DIS-Mitt väst.
Björn Thunberg, redogjorde läget för projektet
Namn åt de döda. En deadline för version 4 av
CD-skivan Sveriges dödbok är satt till 2006-12-

31. Alla län hinner inte bli helt färdiga. Björn
önskade få förslag på vilka församlingar i de länen
(AC, BD) som skall prioriteras. Han skickar listor
på vad som är gjort/inte gjort, att ange förslagen
på.

Karl-Ingvar Ångström, Sundsvall, som är Disposombud för XYZ-länen, informerade om Projektet
Dispos. Registret som görs kommer att länka till
GID-numren hos Genline och främst att underlätta
sökningen bland SCB-bilderna (Födda-VigdaDöda 1860-1897). Dispos kommer att kunna nås
via antingen Disbyt, Disgen eller Dispos’
sökformulär.
Lunch intogs gemensamt i en angränsande del av
lokalen.
Efter lunchen berättade Karl-Ingvar Ångström
något om föreningslokalen, till vilken MGF och
DIS-Mitt flyttade våren 2006 samt om den planerade
installationen av bredband i densamma.
Karl-Ingvar redogjorde därefter ingående om de
äldre och nyare kartor som man kan använda i sin
forskning.
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Jan Berglund, Brunflo, som är med både i DIS’
Registergrupp och i DIS’ Programgrupp, visade
därpå hur man lägger in underlagskartor i Disgen.
Robert Hammarstedt, Njurunda, visade lite fix och
trix med bilder. Robert uppmanade publiken att
utnyttja bilder i släktforskningen samt gav exempel
på några bra digitala systemkameror.

Släktportalen.
Det kom ett mail för ett tag sedan. Där stod följande att
läsa:
Hej
Nu har internets bästa släktportaler
öppnats.
http://www.slaktportalen.se

En diskussion fördes om användningen av ort- och
källregistren.
Nödvändigheten av kvalitetskontroll berördes,
bl.a. med hjälp av funktionerna Statistik, Kolla
notiser och Kolla relationer.
Efter avslutningsord i Rotundan av Staffan Bodén,
intogs eftermiddagsfika i föreningslokalen.
Efter en, som arrangörerna hoppas, givande dag
drog var och en hem till sitt.
En utvärdering av intrycken från träffen gjordes
av Joacim Söderström med hjälp data som var och
en matade in på Joacims dator.
Lennart Lindqvist

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.

Släktportalen är ett
släktforskningsprogram som finns på
internet.
Släktportalen hjälper dig att hålla
ordning på ditt
släktforskningsmaterial.
Släktportalen sparar ditt material.
Släktportalen låter dig koppla ihop
ditt släktträd med andras.
Släktportalen skapar en hemsida till
dig.
Släktportalen importerar format från
andra släktforskningsprogram.
Släktportalen låter dig surfa hit med
mobilen.
Släktportalen gör det möjligt för
flera personer att samtidigt
släktforska på samma släktträd.
Med släktportalens hjälp behöver ni
inte längre ett program för att lägga
in er data, ett program för att
publicera hemsida på nätet samt komma
ihåg att backa upp er data. Allt
detta sköter släktportalen åt er.
Med vänliga hälsningar
Släktportalen
Nyfiken som jag är valde jag att göra en liten
rundvandring på denna sajt. Jag höjde först ögonbrynet
över priset för att få tillgång till sidan. Insåg snabbt att
detta har jag ju redan kostnadsfritt i och med att jag är
medlem i DIS. Det var inte så lätt att hitta information
vem som låg bakom sidan och jag fick söka den
informationen utanför sidan, hittade dock samma
information senare på sidan. Vad jag kan se så är det
endast en person som står bakom denna sajt och det gör
den extra ömtålig om den personen av någon anledning
inte vill eller kan fortsätta att administrera den.
Sajten är väldigt ny den registrerades den 2 oktober
2006 men nu har det gått 2 månader och vad jag kan se
har det inte hänt särskilt mycket.
Anna Söderström
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DIS-MITT besöker ”Släktforskardag” i Vildhussens land
DIS-MITT har ambitionen att försöka besöka de
regionala släktforskarföreningar som finns inom vårt
geografiska område (XYZ). Lördagen den 18 november var det dags att hälsa på föreningen REC, Ragunda
Emigrant- och släktforskningsCenter, med säte i
Hammarstrand.
Medarrangörer var också JLS och biblioteket på orten,
REC fungerade som värdar.
Lite kort om REC: Verksamheten startade 1997 som ett
arbetsmarknadsprojekt för långtidsarbetslösa, uppgiften
var att registrera alla emigranter från Jämtlands län. Så
skedde också fram till hösten 1998 då projektmedlen
upphörde.
Föreningen REC som bildades 1 september 1998 tog då
över det materiel som kommit fram under arbetsmarknadsprojektet med ambitionen att förvalta detta och
fortsätta forskningen avseende emigrationen från
Jämtlands län. Beslöts också att föreningen skulle
stödja all släktforskning bl a genom att driva studiecirklar i ämnet. Föreningen har idag ett 50-tal medlemmar i huvudsak från orter i Ragunda kommun.
Släktforskardagen inleddes
med en presentation av
föreningen REC
av dess ordförande Eva
Engström. Hon
berättade att de
aktivt samarbetar med lokala
studieförbund
beträffande
allmänna
släktforskarcirklar men även
när det gäller
utbildning på
släktforskningsprogram för datorer. Författaren av
dessa rader noterade med glädje att programmet Disgen
användes av många medlemmar. Föreningen disponerar
f n en lokal i byn Gevåg där det finns ett antal
microfishläsare och kort från hela Jämtlands län. En
dator finns också, dessvärre bara ansluten till ett
telefonmodem, föreningens ekonomi, med så få
medlemmar, tillåter f n inte några abonnemang på
exempel SVAR och Genline. SVAR är dock tillgängligt
vid biblioteket i Hammarstrand. Föreningen har
naturligtvis en hemsida, se www.emigrant-z.com.
Nästa punkt i programmet var ett anförande av REC:s
entusiastiska emigrantexpert Jan Lindström. Jan, som
varit med ända från början i emigrantprojektet, gav en
fängslande bild av emigrationen till framförallt USA
med tyngdpunkt på personer från den egna bygden.

Från byn Krogvåg utvandrade storleksordningen 180
personer från en befolkning på cirka 600!
Jan berättade också om det stora arbete som lagts ned
på att finna de gårdar som emigranterna lämnade. Det
har bl a medfört att besökande släktingar från Amerika
blivit guidade till
sina anförvanters
rötter ute i byarna,
imponerande. Själv
hade Jan besökt USA
ett antal gånger och
både mött och
forskat på personer
med ursprung i
Ragunda och hela
Jämtlands län. Några
personer hade blivit föremål för böcker skrivna av Jan
själv.
Därefter skedde presentation av JLS verksamhet
framförd av Jan Berglund. JLS som är Jämtlands
största släktforskarförening har många medlemmar i
Ragundaområdet.
Arne Ahlström, ledamot i DIS-MITT styrelse presenterade sin förening, som geografiskt täcker tre län (XYZ)
och som med sina nästan
1000 medlemmar försöker
sprida kunskaper om
framförallt släktforskningsprogram till sina
medlemmar. Datorn i
släktforskningen är, rätt
använd, ett fantastiskt
verktyg för släktforskaren. Arne presenterade
också kort moderföreningen DIS med för
närvarande runt 25.000
medlemmar.
Vid planeringen av släktforskardagen hade framförts
önskemål om att någon specialist på
”gammal text” skulle medverka. Så skedde också med
hjälp av Georg Hansson med hemvist på Östersunds
Landsarkiv, ÖLA. Under en
timmes tid redovisade Georg
skriftspråkets utveckling och
användning i äldre tider samt
exempel på läsning och
tolkning av gamla handskrifter typ kyrkböcker. Deltagarna fick också referenser till
lämpliga böcker o dy för
självstudier.
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I samband med en fikapaus fick bibliotikarien Barbro
Ekström tillfälle att presentera sina resurser inom
släktforskningen bl a abonnemanget på SVAR. Ett stort
antal småskrifter från lokala författare fanns tillgängliga.
Sedan blev det dags för
Jan Berglund att tala över
ämnet ”Datorn i släktforskningen”.
Jan visade exempel på hur
man med hjälp av en
skanner kan ta hand om
sina gamla bilder och
konvertera dessa till
digitalt format som passar
att hantera i ett släktforskningsprogram. Tillkomsten av digitala kameror
redovisades som ett
alternativ ett alternativ till
skannern. Även rörliga
bilder i form av film
berördes med redovisning hur man med en filmskanner
kommer vidare.
Ljudsidan belystes också med de möjligheter som finns
att från exempelvis en rullbandspelare digitalisera
ljudet så att det kan utnyttjas i släktforskningssammanhang.
Jan tipsade också på ett antal dataprogram, vissa gratis,
som kan användas för exempelvis editering av foton
och redigering av ljudfiler.

Boktips

Sassa Buregren - Vem är jag? Släktforskning för barn
En bok för nyfikna barn som själva vill
undersöka. Den är full av praktiska tips om hur
man börjar släktforska. Att lära sig mer om
sina rötter är egentligen att lära sig mer om sig
själv. Den här boken visar att släktforskning
kan vara spännande och roligt.
ISBN: 91 771 2767 6
Bandtyp: Inbunden
Antal sidor: 48

Den avslutande
halvtimman togs om
hand av Arne A som
redovisade de
vanligaste släktforskningsprogrammen. Disgen ägnades större delen av
tiden, då det visat
sig, att flertalet
närvarande just
använde det programmet. Arne
gjorde stor reklam för DISBYT och uppmanade alla att
skicka in ett utdrag och därigenom få tillgång till mer
än 11 miljoner personer i DISBYT-databasen. Disgens
senaste sökfunktion DISPOS presenterades också,
dessvärre bröts den trådlösa anslutningen till Internet så
den inplanerade visningen av sökning på källor via
Internet fick strykas.

Tyvärr är boken svår att få tag på för köp men
går utmärkt att låna på bibliotek.

När dagen avslutades vid 1500-tiden konstaterade alla
att sådana här arrangemang är givande för alla parter
och bör upprepas med lämpliga mellanrum. Förhoppningsvis kommer det för DIS-MITT del att leda till ett
närmare samarbete med REC, där DIS-MITT kan
hjälpa till med exempelvis utbildning inom datoranvändandet.

Övriga tider har medlemmar tillträde
till lokalen efter överenskommelse.

Genom vårt sammarbete med HSN
(övik) har även Dis-mitts medlemmar
tillträde till lokalen på
Ångermanlandsg 28
Tisdagar 10.00-20.00
t.o.m. 5/12-06 samt
(Annandagjul)
26/12-06 10.00 - 20.00

Tfn 073-04 92 444 (Reine Björkman)
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