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Ordförande har ordet:
Sedan sist har bl. a
släktforskning
demonstrerats en dag på
IKEAs varuhus i Birsta.
Stort intresse och många
frågade mycket.
Omslaget på senaste
numret av Släkthistoriskt
Forum pryddes av en
bild med aktiviteten.
Genline-bussen har passerat genom X och Y
län på norrgående. Den kommer även att
stanna till vid några platser i Z län vid
hemfärden söderöver. Intresserade har vid
bussen kunnat möta både en Genlinefunktionär och DIS-MITTmedlemmar som
informerat om datorn i släktforskningen. Det
blev många frågor och även många svar om
släktforskning. En besökare fick t ex.flera nya
släktingar av en funktionär, som var avlägset
släkt med frågaren och som hade sin databas
med sig.

Arbete med programmet Disgen fortgår
kontinuerligt. Under våren och hösten väntas
fortsatta detaljförbättringar. Version 8.2
kommer troligen inte att släppas förrän en god
bit in på år 2007. Från och med maj i år får
Dis-Mitt utökad rätt att sälja programmet till
både gamla och nya medlemmar.
DISPOS förbättras kontinuerligt och ger ett
allt bättre stöd för forskare att hitta ytterligare
källor och uppgifter. Det förutsätter mycket
ideellt arbete under uppbyggnaden och
kommer att bli en allt viktigare källa i
framtiden.
Planering för släktforskardagarna Stockholm i
augusti i år pågår som bäst. DIS-MITT
kommer förstås att delta med en monter.
Släktforskarföreningar i regionen kommer att
samverka i en gemensam monter.
Glad Sommar till Er alla

Staf
afffan Bodén

Faddrar inom vårt område
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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VARIFRÅN KOMMER VÅRA FÖRNAMN
Frågan om våra för- och efternamn och dess ursprung är
ju verkligen av central betydelse för alla släktforskare.
I Fahlu släktforskarblad (2005:1) fanns en intressant
artikel av Elisabet Hemström, vilken vi med glädje delger
utdrag ifrån.
I Nordisk familjebok (1:a och 2:a upplagan), kan man bl.
a. Läsa följande om det svenska namnskicket.
”Själva namnvalet försiggick i äldre tid icke – som ju
ofta numera – efter godtycke, nyck eller slump. Ej ens
inom den rätt begränsade sfär, som sedvänjo och smak
skapat af ord, hvilka lämpligen läto nyttja sig som
namnelement, var valet fritt. Äldst gällde som regel, att
barnets nämn skulle bildas med endera eller båda
sammansättningsleden hämtade ur faderns eller andra
anhörigas namn. Denna s.k. Variationsprincip som kan
spåras tillbaka ända till indoeuropeisk tid, framträder
mer eller mindre klart i grekers eller kelters namn och
framför allt i de germanska folkens.” Som exempel
nämns bl. a. Runinskriften på den blekingska
Istabystenen: ”Hadulf, son af Hjorulf, ristade runorna
efter Herulf”.)
”Småningom uppträder emellertid bland germaner och
nordbor den snart sagdt öfver all världen utbredda seden
att uppkalla barn med släktingars namn. Uppkallelsen
förminskade naturligt nog böjelsen och förmågan att
skapa nya namn.”
Anledningen till uppkallelseseden sägs vara att man
trodde att en avliden släktings egenskaper överfördes på
det barn som fick hans eller hennes namn.
Efter hand som kristendomen upptogs i de nordiska
länderna började bibliska personers namn och
helgonanamn så sakteliga smyga sig in i folkets eget
namnskick:
”Redan vid mitten af 1000-talet anträffas sålunda namnet
Johannes på svenska runstenar, något senare följa Petrus,
Nicolaus, Benedictus, Laurentius, Andreas m. Fl., andra
som t.ex. Jakob, Helena, Kristina, Margareta, Katarina
möta tidigt inom konungaätten. Redan omkr. 1300 har
ett flertal hunnit tränga djupt ned till folkets breda lager
och når särskildt bland allmogen en ständigt växande
popularitet, som redan före medeltidens utgång tör ha fört
dem i absolut majoritet. Vid sin fortskridande
naturalisering underkastas de ”kristna” namnen allehanda
omstöpningar efter inhemska ljudlagar: Nicolaus till
Niclis, Nils; Laurentius till Laurens, Lare(n)s, Lars;
Benedictus till Bendikt, Benkt; Katarina till Kadrin och
Karin; Kristina till Kristin, Kerstin, Stina; Brigitta (urspr.
Ett keltiskt namn, men inkommet genom det iriska
helgonet och spridt tack vare det svenska) till Brit(t)a o.s.v.

Eller också uppkommo mer eller mindre starka
förkortningar som Lisa, Greta, Stina m. fl.
Redan under 1200-talets senare hälft börjar den starka
inflyttning af tyska (hanseatiska) köpmän och
handtverkare i våra svenska städer, hvilken sedan fortgår
hela medeltiden igenom i en alltmer betydande
omfattning. Därmed följer ett stort antal tyska namn, bland
hvilka som de vanligaste kunna nämnas: Albrekt,
Bernhard, Ebbe, Engelbrekt, Henrik, Herman, Konrad,
Otto, Rikard m.fl. I motsats till helgonanamnen tränga
dock ej dessa namn i allmänhet ned till allmogen; deras
användning inskränker sig hufvudsakligen till städerna.
Dessa tre hufvudgrupper af namn, de inhemska, de
”kristna” och de tyska, kunna sägas utgöra
hufvudstommen af vårt namnförråd i nyare tid, äfven om
naturligtvis nya kulturströmningar tiderna igenom
medfört större eller smärre tillskott. Sålunda föranledde
den starka franska smakriktningen på 1700-talet dels
upptagandet af en mängd franska namn, särskildt
kvinnonamn, så t.ex. Charlotte, Henriette, Louise, dels
förändring efter franskt mönster af många tidigare
inlånande, som Marie, Sophie, Caroline o.s.v.
Under 1800-talet kan flerstädes spåras en viss förkärlek
för namn af engelskt ursprung och snitt, t.ex. mansnamn
som Harry, Henry och framföranllt John, kvinnonamn
som Annie, Emmy, Lilly, Mary m.fl. På ett öfvervägande
litterärt inflytande beror upptagandet af skotska namn ur
Ossianssångerna (Fingal, Ossian, Oskar, Selma), äfvenså
den stigande frekvensen hos namn af ryskt och norskt
ursprung (Sonja, Olga, Vera m.fl. och Arne, Arnliot,
Herdis, Solveig etc.). I detta sammanhang kan också
erinras om de många fornnordiska, särskildt isländska,
namn, som fördes i bruk genom det af den litterära
nordiska renässansen väckta intresset för den fornnordiska
litteraturen. Sådana namn äro Ejnar, Fritiof, Hjalmar,
Sigurd, Alfhild, Hildur, Nanna o.s.v.”
Under de senaste hundra åren har förnamnen mera varit
en fråga om tycke och smak. De kungligas och andra
kända personers namn har inspirerat många, likaså
populära böcker och filmer. När Hagaprinsessorna föddes
fick även många andra småflickor heta Margareta, Birgitta
och Christina. Dubbelnamn var också populära vid samma
tid (Maj-Britt, Lars-Erik m.fl.)
Några decennier senare gav Astrid Lindgrens böcker
inspiration till namn som Emil, Ida och Ronja. Emil är
fortfarande det mest populära pojknamnet i dalarna. Om
man tittar på hela Sverige är det William som leder. Bland
flicknamnen var det Emma som toppade listan år 2004.

fortsättning sid 5
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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

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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Men det finns också de som skiljer sig från mängden. En
av förra årets nyfödda pojkar fick heta Texas och en flicka
döptes till Loka. Tre andra barn döptes till Avalon,
Havanna och Perla-Beliz. Tindra är ett nytt namn som
kommit med stormsteg. Förra året var det sju flickor som
fick heta detta bara i Borlänge.
Mera att läsa om namn:

Brylla, Eva: Förnamn i Sverige : kortfattat
namnlexikon (2004)

Höjer, Henrik: Från Lindberg till Beachman (forskning
& framsteg 2003:1)
www.fof.se/artikelPrint.lasso?id=03142

Namnlängdsboken: historien bakom namnen i
almanackan (2000)

Noréen, Erik: Svenska familjenamn vid början av 1900talet
Wallensteen, Ivar: Våra namn (2000)
Sveriges medeltida personnamn: www.dal.lu.se/sofi/smp/
smp.htm (omfattar hittills A-F)
Hans Högmans hemsida: svenskt namnskick i gångna
tider:
www.algonet.se/~hogman/namnskick_

SCB:s namndatabas. Både för och efternamn:
www.scb.se/ (Därefter: Statistik efter ämne/ Befolkning
/ Hur många heter som du ?)

Patent- och registreringsverkets hemsida. Här kan du bl.a.
få veta hur man gör om man vill återta ett gammalt
släktnamn: www.prv.se/personnamn/staart.html

Nordisk familjebok 1:a och 2:a upplagan (11876 – 1926)
http://runeberg.org/nf/

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.
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
Kursbevis utfärdas till dem som godkänts.
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)

Mats Hedell
Härnösand den 5 maj 2006

Svenbjörn Kilander
För att inte missa något
evenemang under våren glöm
ej att titta in på
http://www.dis-mitt.se/

docent
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Släktforskardag i Järpen
Lördagen den 25 mars samlades ett antal släktforskningsentusiaster i Järpens
bibliotek för att bli informerade om vad som kan vara bra att känna till både som ny
forskare men även för mera erfarna.
Arrangörer av träffen var JLS och DIS-MITT i samarbete med biblioteket.
Dessvärre var tillströmningen av intresserade personer i minsta laget, utanför
fönstren strålade en skön vårvintersol som inte ens ett spännande program kunde rå
på.
Programmet startade med ett intressant föredrag om ”Armfelts vägvisare” framfört
av Karin Bark, vår medlem i Nordhallen. Uppvuxen som Karin är i
”Karolinerbygd” kunde hon förmedla historien mera utifrån lokalbefolkningens
perspektiv, vägvisarna var rekryterade lokalt i bygden och har alltså kunnat följas i
våra vanliga källor. Som ett extra tillbehör hade Karin dukat ett matbord med de

livsmedel som var aktuella under fälttåget, hon hade själv bakat ett bröd av
surdegstyp som provsmakades.

Karin Bark med sitt dukade Karolinerbord
Efter detta inslag informerade Arne Ahlström om de släktforskarföreningar som är
aktuella inom regionen men även på riksnivå. DIS-MITT,s samarbete med JLS
belystes och planerna på att fortsätta med s k ”släktforskardagar” ute i bygderna.
6

Utbildning på släktforskningsprogram tycks ha hög prioritet ute bland
medlemmarna.
Efter en fikarast lämnade Jan Berglund en översiktlig redovisning av ett stort antal
släktforskningsprogram och refererade bl a till DIS-Norges utvärdering som finns
på nätet. Därefter skedde av Arne A.en djupare analys av de vanligaste
programmen: Min Släkt, HOLGER och DISGEN med exempel på de vanligaste

funktionerna. Kostnader, uppgradering och support fanns också med i
redovisningen.

Jan Berglund föreläser om släktforskningsprogram
Så var det dags för Jan B. igen att göra en ordentlig genomgång av vilka källor som
är tillgängliga via Internet, CD-skivor o s v. Jan underströk också flera gånger
betydelsen av att kontrollera uppgifter som kommer från sekundära källor
exempelvis CD-skivor, privata databaser, DISBYT m fl.
[* Filtret stöder inte detta filformat | Bunden.TIF *][* Filtret stöder inte detta
filformat | Bunden.TIF *]
[* Filtret stöder inte detta filformat | Bunden.TIF *][* Filtret stöder inte detta
filformat | Bunden.TIF *]
[* Filtret stöder inte detta filformat | Bunden.TIF *][* Hittade inget filter för begärd
operation. | Bunden *]
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Som sista inslag berättade bibliotekets representant Barbro Lundgren om vilka
resurser som fanns inom deras lokaler. En särskild ”släktforskarhörna” var inredd
med microfichläsare och kort från egna kommunen. Någon dator var ännu ej
uppställd i hörnan men fanns tillgänglig ute i andra lokaler, abonnemang till SVAR
och Genline saknades.
Erfarenheter: Aktiviteter av den här typen bör helst läggas ut under den mörka
årstiden, oktober till februari. Biblioteken mycket lämpliga att samarbeta med,
programmet bör innehålla någon aktivitet som lockar personer även utanför den
etablerade släktforskarkretsen.

Arne Ahlström
Nina Wagenius, DIS-MITT medlem från Duved
Solveig Viksten, en av grundarna till Genline

Mailavisering om att ny tidning kommer!
Du har väll inte missat att anmäla din e-postadress på vår hemsida http://www.dis-mitt.se så att
du får ett meddelande varje gång ny tidning finns att ladda ner från hemsidan. Om du anmält din
adress men inte får något meddelande, kontrollera att du uppgett rätt adress. Jan Lilliesköld
hälsar att han vid varje utskick får några meddelanden i retur p g a adresserna inte längre är
giltig. Ange ditt namn, din e-postadress och ditt medlemsnummer i DIS för lättare hantering. Din
e-postadress kommer endast att användas till detta syfte så länge du inte önskat mer information
via e-post.
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Vi hälsar nya medlemmar välkomna.
34001
33264
4898
10306
12544
16883
17304
18331
18715
21835
22119
22381
23923
26962
28240
29888
32409
32426
32530
32607
32632
32710
32751
32764
32804
32859
32876
33021
33108
33179
33198
33216
33274
33276
33288
33296
33314
33415
33372
33547
33576
33692
33771
33794
33879
33910
33937
33950
33953
34012
34004
34035
34026
34162

Bertil
Karin
Bo
Bengt H.
Benkt
Barbro
Stig
Sten
Ingrid
Dan
Ove
Mats
Karin
Elsa
Marie
Allan
Henrik
Ewa
Margit
Mari
Sigvard
Bengt
Stephan
Lennart
Dick
Åke
Lars
Lennart
Viveca
Monica
Britt-Mari
Lena
Lennart
Kjell
Bengt
Lillemor
Kerstin
Anne-Lo
Christina
Hans
Marie-Lo
Lars
Annie
Ingegerd
Anna-Kar
Tommy
Lars-Erik
Maria
Willy
Per
Einar
Thor
Jan-Olof
Margaret

Olsson
Hallgren
Söderberg
Krouthén
Söderberg
Orell
Söderberg
Holgersson
Fallström
Hällgren
Njord
Sundberg
Bark
Åsberg
Jacobsson
Norberg
Wikman
Westerberg
Karlsson
Gunnarsson
Forsberg
Erlandsson
Häggström
Leyonberg
Folkwar
Bylund
Jonasson
Wiström
Sundberg
Lindborg
Karlsson
Back
Hellsten
Widelund
Uggla
Karlsson
Lidström
Trossvik
Sundberg
Selinder
Löfgren
Ohlsson
Nilsson
Lindström
Hennström
Jonsson
Thorslund
Larsson
Wiklund
Melander
Åsblom
Erlandsson
Blomberg
Widén

SUNDSVALL
HUDIGSVALL

060-124652
0650-548914
BORÅS
ÖSTERSUND
063-126495
SANDVIKEN
026-252547
ROSSÖN
0624-20526
ASKIM
ENKÖPING
LJUSNE
0270-68441
SUNDSVALL
HÄRNÖSAND
HANINGE
070-3679988
DUVED
ÖSTERSUND
063 120818
HAMMERDAL
SUNDSVALL
060-616261
SUNDSVALL
090-124677
ÖSTERSUND
063-87284
BJÖRKLINGE
018-370128
OCKELBO
0297-40304
BRÄKNE HOBY
0457-81272
HUDIKSVALL
0650-15943
ASPÅS
0640-122 72
SUNDSVALL
STRÖMSUND
067049780
STOCKHOLM
08-6685818
JÄRFÄLLA
08-58011495
BOLLNÄS
0278-16952
HUDIKSVALL
SEGELTORP
GRÄDDÖ, NORRTÄLJE
SUNDSVALL
060-564365
HÄRNÖSAND
0611-19495
HUDIKSVALL
0650-31271
SMÅLANDSSTENA
0371-31223
JÄRVSÖ
BOLLNÄS
0278/10543
GÄVLE
026-192121
ALFTA
0271-12311
ALNÖ
060-559207
SUNDSVALL
HUDDINGE
08-7119515
BOLLNÄS
0278-655002
HOFORS
0290-20463
BREDBYN
SUNDSBRUK
060-538400
SUNDSVALL
UNDERSÅKER
0647-31043
KROKOM
0640-62508
KATRINEHOLM
0730824487
JÄRBO
SVENSTAVIK
0687-51196
SEGERSTA
0278653496
GÄVLE
026-168308
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34169
34177
34229
34326
34336
34335
34376
34444
34506
34592
34711
34802

Martin
Kent
Mary
Ernst
Lars-Olof
Gunnar
Anette
Eva
Siv
Lena
Ann-Char
Åke

Sandström
Björklund
Öhrbom
Jörgensen
Öberg
Karlsson
Arenborn
Myrhage
Fransson
Nugos
Ivares
Annernäs

VALBO
ÖSTERSUND
DUVED
NORRALA
GÄVLE
HUSUM
UTANSJÖ
ARBRÅ
SOLLEFTEÅ
LIT

026/134371
HORTLAX
063-102975
0647-73106
0270-18335
026 611385
066310353
0611-865 03
0278-41614
JÄRVSÖ
0620-22310
0642-10879

Nya databaser på CD:
PLF
PLF, Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum i Oskarshamn, har släppt delar av sin databas på fyra
CD-skivor. Skivorna kan beställas från PLF via nätet och de kostar 400 kr/st för icke medlemmar och 300
kr/st för medlemmar i PLF. Databasen presenteras med Släktforskarförbundets nya presentationsprogram.
Program och databas installeras automatiskt på hårddisken. Det enda som man behöver göra är att
godkänna de förslag som ges.
Släktforskarförbundets presentationsprogram
Släktforskarförbundet har i samarbete med Johan Gidlöf tagit fram ett presentationsprogram som har ett
likartat utförande som de tidigare CD-produktionerna från honom och förbundet. Detta program har fyra
sökformulär för Födda, Vigda, Döda och Alla. Formulären kommer man åt via tryckknappar som finns
nertill till vänster på skärmen. På varje skärm som kommer upp finns ett blått frågetecken som öppnar en
textruta som ger anvisningar för hur aktuellt formulär med sina fält och tryckknappar används. Bland
annat kan jokertecknet * användas och sökningen begränsas till ett intervall. Textrutorna har ett
dragreglage som är svårhanterligt när det blir mycket text. Denna funktion borde kompletteras med
PgUp- och PgDn-tangenterna. Som det är nu bör man använda knappen för utklipp och lägga texten i sin
ordbehandlare.
Via formuläret Alla kan man genomföra en fritextsökning. Detta är en utmärkt och mycket användbar
funktion. Med den kan man söka igenom alla baserna på CD:n efter platser och namn.
Sökresultatet kan sedan presenteras sorterat i namn- eller datumordning. Detta är något som jag har
saknat på förbundets tidigare CD-utgåvor.
Det som saknas i presentationsprogrammet är sökformulär för Flyttnings- och Husförhörslängder. Men
man ska ju alltid ha något kvar till nästa version av programmet.
Databasen
PLF har under mer än i 20 år arbetat med sin databas som nu uppgår till mer än 3,7 miljoner poster. Detta
är imponerande med tanke på att det är ideella krafter som i samverkan har åstadkommit detta. PLF har
haft ett ambitiöst program för att öka databasens kvalité, men med många inblandade allt ifrån den som
ursprungligen skrev (eller kluddade) i kyrkboken till mer eller mindre erfarna uttolkare av texten, så är
det självklart att nivån blir lite ojämn, men inte så att det stör. En annan sak som jag reagerar på är att
namn och orter inte är normerade i sökfunktionen utan bokstavstrogna. Jag kan tänka mig två möjliga
lösningar: Antingen att söka med en ljudhärmande funktion som soundex eller att göra som i DISBYT
och ha särskilda fält med normerad text för sökfunktionen men visa den bokstavstrogna varianten.
Presentationsprogrammet har en normeringslista som inte används. Jag vet inte hur sökfunktionen skulle
påverkas av den.
Ikonen som installeras på skrivbordet är tråkig, framför allt om man har installerat flera CD-skivor med
förbundets sökprogram. Varför har inte PLF tagit fram sin egen logga som ikon? Det är ju ett sätt att visa
sin närvaro redan på datorns skrivbord.
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Databasen är uppdelad i Norra, Mellersta och
Södra Kalmar län samt Öland. Den del som
omfattar Öland är mindre än hälften av de övriga
som är jämstora. Förutom Kalmar län finns även
en del församlingar från närliggande län.
1. Norra länet omfattar Vimmerby och
Västerviks kommuner samt församlingar i
sydöstra Östergötland
2. Mellersta länet omfattar Hultsfreds,
Högsby, Mönsterås och Oskarshamns
kommuner samt några församlingar i östra
Jönköpings län
3. Södra länet omfattar Kalmars, Nybro,
Torsås och Emmaboda kommuner samt
församlingar i Blekinge och Kronobergs
län

:

En suppleant presenterar sig

För oss som har anfäder i Kalmar län ger skivorna
värdefulla tips och sökmöjligheter för att finna sina
anor, men som alltid, skall man själv kontrollera
vad som står i kyrkböckerna innan man tar det för
gott.
Carl-Olof Sahlin

Kerstin Farm heter jag och har släktforskat i
snart 10 år. 53 år, gift med Lars och har 2
vuxna barn, bor i Haga i Sundsvall. Jag
startade ganska på en gång med datorn som
hjälpmedel och gick därför med i DIS
föreningen.

P.S. Sedan CD-skivorna började levereras till
användarna har en del pinsamheter upptäckts. PLF
har därför beslutat att i augusti sända ut
uppdaterade skivor till dem som har köpt. D.S.

Jag blev medlem i flera andra
släktforskarföreningar också främst för att få
kontakt med andra forskare som man kan
utbyta anor och erfarenheter med.

Faktaruta:Utgivare: PLF4 CD med totalt: ca 3,5
milj. posterPris: 400 kr/CD (300 kr/CD för
medlemmar i PLF)
Gösta Olsson
Fadder och tidigare styrelseledamot
Vi tackar för det arbete han gjort för
föreningen och ber alla att respektera
familjens önskemål om att slippa
påringningar kring fadderfrågor.

Utvecklingen av släktforskningen har ju gått
rasande fort under de år som jag hållit på, inte
minst med just datorn som hjälpmedel.
Vissa forskare tycker ju att det är lite fusk att
samla på sig en massa namn av andra. Jag
tycker att det snabbar på forskningen och jag
försöker alltid att verifiera resultaten av
utbytet.

I dagens stressiga värld är det dessutom viktigt
att ha en hobby som engagerar. Jag har en till
och det är körsång som också hjälper mig att
ladda batterierna när det går trögt.

Släktforskardagarna 2006 i Stockholm.
Information finns att läsa på http://
www.stockholm2006.se/

Hoppas att jag kan bidra med något till DIS
Mitts arbete.”

Kerstin Farm
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Hänt sedan sist i ord och bild:
18 mars 2006 IKANO-Huset
Släktforskningensdag.
Rikstäckande aktivitet som är tänkt att bli
en tradition. Men denna första gång hade Dismitt och MGF (midälva genealogiska förening) fått möjlighet att utanför Akademibokhandeln visa släktforkning med hjälp av
genline och CD-skivor.
En givande dag med nya kunskaper vad
som krävs för att komma ut till dem som
vanligtvis inte söker upp en släktforskarförening av en eller annan anledning. Man kan
säga att det väcktes ett intresse hos vissa som
de inte visste att de hade och att de som tidigare varit nyfiken men inte tagit steget nu fick
en start.

Lennart Lindqvist med intrensent

Jan Lilliesköld visar genline

Tävling
Den lokal som Dis-mitt disponerar i sammarbete med MGF i Folkets Hus Kusten i
Stockvik behöver ett namn.
Just nu går den under arbetsnamnet Forskarlokalen eller Forskarcentret.
Vi vänder oss nu till föreningarnas medlemmar för att hitta på ett bra namn.
Mejla in era förslag till hans.engqvist”at”sundsvall.se
eller lämna förslaget till värden när lokalen har öppet.

Fint pris utlovas till den som ger det bästa förslaget!
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”Samer och
nybyggare i inlandet
och fjällvärlden”
Utgivare: Skellefteå Släktforskare
från material av Kjell Åke Lundström, Stensele
Pris: 100:- plus distributionskostnader
Beställs hos: http://www.skelleftea.org/forening/fss/,
där finns en länk till CD:n och beställningsformulär.
Antal sidor: 3165
Denna CD är ett axplock av Kjell-Åke Lundströms
framforskade material. Den är uppdelad på
15 grupper, t.ex. Vilhelmina-Åselesamer,
Jokkmokksamer ur kyrkböckerna, Norska Vapsten.
Till största del spänner tiden över 1700 – 1900. Några
sträcker sig till 1920.
25 mars2006

Invigning av lokalen som
Dis-mitt disponerar i
sammarbete med MGF.
Margareta Johansson klippte bandet och
därmed var den nya släktforskarlokalen i
Sundsvall invigd. Ett hundratal personer
trängdes i lokalen under de första talen och
under dagen kom och gick många människor
med en gemensam hobby, att hitta sin egen
historia (eller någon annans)
Under dagen gavs tillfälle att titta på gamla
filmer från Sundsvall i den gamal biografen
som inte fått många förändringar sedan 50talet.
Lokalen planeras att hålla öppet på onsdagar
med början i augusti. För närmare information
kolla in under evenemang på vår hemsida.
Dis-mitt har nu i sammarbete med lokala
släktforskarföreningar tillgång till 4 lokaler
placerade i Östersund, Örnsköldsvik, Iggesund
och nu det senaste tillskottet Sundsvall. Vi
hoppas på detta sätt kunna erbjuda våra
medlemmar intressanta föredrag, lärorika
utbildningar och trevlig samvaro.

CD:n innehåller tre mappar: Word-format, RTF och en
innehållsförteckning.
Det är lätt att söka på namn, och ibland står det även
övrig information bakom personen.
Förutom född även när personen avlider och i några
fall hur, t.ex. drunknad.
Det finns också information som byns rikaste same,
rymningar från lapp-skolan.
En blev dömd till halvmans bot för vållande till annans
död. Flyttningar till Norge mm.
Det jag som sörlänning slås av och nästan blir lite
sorgsen över är att så många av de gamla släktnamnen
försvunnit. För att nämna några: Silba, Segal,
Pannason, Nastek och Menlös.
På min mans sida fanns ett, nu utdött, namn: Tjärkat.
Jag var tvungen att ringa till PRV och kolla om det
fanns någon nu levande person som hade det namnet.
Antingen som namn fullt ut eller som, kanske ett T i
tillägg, eller att namnet finns men inte ”används”.
Tyvärr blev svaret. Måste erkänna att det ett tag var
lockande att för 1800:- (tror jag det var) byta namn.
CD:n är en ”guldgruva” när man söker på samer och
även på en del svenska nybyggare. Ett problem/minus
skulle i så fall vara att namnen skrivs olika så man
måste söka fler gånger för att vara säker. Men det är ju
inget som K-Å L eller Skellefteå SF kan rå på. Vi vet ju
alla hur prästerna skrev!
Och som med allt annat material man finner:
dubbelkolla! Det finns inga källor angivna men en bra
hjälp på vägen får man ju av att veta inom vilka
samebyar (församlingar) man ska söka och vart en del
flyttade. Extra bra hjälp när dom flyttat till Norge!

Anna Lövgren
dis-nord.anna”at”telia.com
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Genline tour och gränsträff
6 maj 2006
plats: Kusten, Bredsand, Sundsvall.

nedan: Hans Engqvist i samspråk med
Barbro Andersson

Ett tiotal utställare hade samlats till
en trevlig dag. Tyvärr var vädret så bra att
många besökare förmodligen valt att göra
annat. Men det var ändå ett 50 tal besökare
som blant annat kunde titta på följande:
Njurunda Hembygdsförening som
sålde böcker.
Sjöhistoriska föreningen hade med sig
böcker och tidsskrifter till försäljning.
Boken om Böle.
Böle finns på flera platser men denna
gång var det byn vid Sidsjön, Sundsvall.

ovan: Harriet visar Martin ur sin databas

Wivex, Musiklivet i Sundsvall
Barbro Andersson om sin släkt med rötter
bland annat i Enånger.

Midälva Genealogiska Förening
sålde bland annat sina CD-skivor

JLS
Böcker bland annat ”De drog till skogs”
och Husås

Nolaskogs hade sina CD-skivor till
försäljning och visade databaser.

Härnösands släktforskare
med antikvariat och CD-skivor, även nya
böcker som Boken om Burträsk.

Nordanstigs bygd och släktband
med många häften till försäljning som tex
Hassela, Skanke-släkten, Ede o Haddungsnäs
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Vill Du läsa arkeologi?
Vid Umeå universitet?
Utan att flytta till studieorten?
- nu finns chansen genom nya InterNet-kurser !

HT 2006 startar vi nämligen en
10-poängskurs som vi kallar

Forntid i norr I. Jakt-, fångst- och nomadsamhällen
och terminen därefter VT 2007
fortsätter vi med 10-poängskursen

Forntid i norr II. Jordbrukande samhällen
Båda kurserna vänder sig till en intresserad allmänhet samt t ex lärare som vill fördjupa
kunskapen om arkeologin i nordliga områden och Du kan studera hemma eftersom kurserna ges via internet. Det Du behöver är en dator och en internetuppkoppling. Föreläsningar, litteraturanvisningar och en del litteratur, tentamina, seminarier och gruppövningar, allt kommer att kunna ske via internet. Men vi ska också träffas två gånger på
varje kurs, den ena gången för en exkursion (utflykt) till viktiga arkeologiska platser och
en andra gång i Umeå för föreläsning, grupparbeten och diskussioner.
Kurserna bedrivs på s k halvfart så att respektive kurs omfattar en termin. Det betyder
att båda kuserna kan klaras av på ett år och då har man således 20 poäng i Arkeologi. Det
är dock inget krav att läsa båda kursena, det går bra att läsa endast en av dem eftersom
de siktar in sig på olika tidsepoker. Den första behandlar den äldsta tiden i de nordliga
området såsom Norrland, och de nordligare delarna av Norge och Finland, medan den
andra kursen till största delen behandlar järnålder, dvs den period då man i de nordliga
områdena blev bofast och började med jordbruk. Som kommer att framgå är de nordliga
Skandinavien inte på något sätt homogent utan rymmer en stor och mycket spännande
komplexitet under hela den förhistoriska tiden.
Huvudlärare på de båda kurserna kommer att vara professor Per H Ramqvist, men flera
gästlärare kommer också att dyka upp.
Hjärtligt välkomna HT 2006 och VT 2007!

Ramqvist InterNetföreläser

För ytterligare information:
Per H Ramqvist
Telefon: 090-786 95 93
Fax: 090-786 76 63
E-post: per.ramqvist@arke.umu.se
Hemsida: www.umu.se/archaeology
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FÖRELÄSNINGAR SÖNDAG 13 AUGUSTI
11.00 Mia Mähler/Thommy Dahlberg: SVAR på
webben
Kalle Bäck: Svenskarna! Så ser utlänningar på oss, och
så ser vi på oss själva

Släktforskardagarna 2006 Stockholm
Högtidlig invigning den 12 augusti kl 9.30

Family History Library, Salt Lake City: Opening the
Granite Mountain Record Vault: Creating a digital
expressway to the Internet
12.00 Inger Widhja: ”Fest och glädje”

av landshövding Mats Hellström
- Bröllopsseder kring mat, dans, stoj och stass
FÖRELÄSNINGAR LÖRDAG 12 AUGUSTI
Lars O Lagerqvist: Svensk Mynträkning
Med reservation för förändringar
11.00 Peter Wallenskog/Seth Lund: Släktforska med
Genline - nu och i framtiden!
Marianne Söderberg: Att berätta en Släktsaga I
Ancestry.com: Forskning i amerikanska källor (på
engelska)

Henrik Åsklund: Komponera ett eget släktvapen
13.00 Helmut Müssener: Den tyskspråkiga
emigrationen till Sverige efter 1933 och dess betydelse.
”Willy Brandt, Herbert Wehner, Bruno Kreisky, Harry
Schein, Kurt Tucholsky, Nelly Sachs, Peter Weiss och
...”
Göran Alm: Stormaktstiden Stockholm

12.00 Inger Widhja: ”Mössmakerskor och
gärningsmän”

Per Nordenvall: Riddarhuset och adelsforskningen

- bouppteckningsord som ändrat mening

14.00 Marianne Söderberg: Att berätta en släktsaga II

Peeter Grünberg: Släktforskning kring estniska och
livländska anor

Virve Polsa: Ätten Holstein-Gottorp i Sverige

13.00 Kalle Bäck: Kan man lita på domboken?
Elmar Bruhn: Släktforskning i Pommern och
Mecklenburg

Carl Henrik Carlsson: Medborgarskap och
diskriminering. Östjudar och andra invandrare i
Sverige 1860-1920
15.00 Peter Wallenskog/Seth Lund: Släktforska med
Genline - nu och i framtiden!

14.00 Per Clemenson: ”Bröderna Larsson” - ett
emigrantarkiv

Ted Rosvall: Ätten Bernadotte - den nya dynastin

Gunnar Ståhl: Resor till och från Stockholm 1680-1860
inklusive pass-, tull- och postfrågor

Ancestry.com: Forskning i amerikanska källor (på
engelska)

15.00 Carl Henrik Carlsson: Judisk invandring till
Sverige från Aaron Isaac och framåt

ARKIV - BIBLIOTEK - MUSÉER

Anders Thornström: Den digitaliserade släktforskaren
16.00 Magnus Johansson/Mia Mähler: Forska i
Digitala forskarsalen
Genealogiska Samfundet i Finland/Johan Ståhl:
Släktforska i Finland
Family History Library, Salt Lake City:
FamilySearch.org, today, tomorrow, and in the future

Förutom ovanstående program, får Arkiv, Bibliotek och
Museer i Stockholm i år chansen att visa upp sig,
presentera sina institutioner och sin verksamhet. Detta
sker varje hel timme på en fjärde scen.
MÖT OCH MINGLA I FÖRBUNDETS MONTER
Efter, och i något fall före, sina respektive
föreläsningar kommer föredragshållarna till förbundets
monter för att där möta sin publik på ett mer informellt
sätt, svara på frågor, ta emot feedback och i bästa
mening ”mingla”.
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