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Styrelsen och övriga funktionärer för DIS-Nord 
E-post styrelsen@dis-nord.se 

 
 
Ordförande           Rolf Fräki   E-post rolffraki@hotmail.com 
  
 
Vice ordf                Stefan Wennberg E-post Stefan.vennberg@telia.com  
 
Sekreterare Gunilla Kassberg E-post gunilla.kassberg@telia.com  
 
Kassör                    Rolf Stenlund  E-post rolf.stenlund39@telia.com 
 
Ledamot                 Kerstin Fors  E-post forskerstin@hotmail.com 
Redaktör 
 
Utbildnings-          Kjell Westerberg E-post kjell.westerberg@bredband.net 
Ansvarig 
 
Revisor                   Lennart Weiborn                  E-post lennart.weiborn@grans.naturbruksgymn.se 
 
Revisors-                          Åke Westring    
Suppleant                  E-post ake.westring@hotmail. com 
 
Valberedning          Folke Aili  E-post f aili@yahoo.se   
Sammankall. 
 

Nästa nr av DIS-Nord 
 beräknas komma ut i slutet 
av augusti eller början av 

september 2009 

Om någon vill ha en artikel 
eller något annat insatt i 
tidningen.  Skicka in det till 

 

Kerstin Fors 
Drottninggatan 54  
961 76 Boden 
 
E-post  
forskerstin@hotmail.com 

 

Vi hälsar alla nya  
medlemmar välkomna till 

DIS-Nord 

Innehåll 
 
2. Styrelsen 
3. Ett brev fr. Redaktören 
4. Årsmöte 2009 
5. Information DIS 
6. Information DIS-Nord 
7. Informationsträffen Råneå 
8. Släktforsk.Dag Haparanda 
9. Släktforsk.Dag Piteå 
10. Bildbehandling Skellefteå 
11. Informationsmöte Luleå 
12-13. Svunna tider 
14. Hantverksyrken 
15. Torneå Stad 
16. Boktips 
17. Antavla 
18. Slutord 
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ETT BREV FRÅN REDAKTÖREN  
 
Jag heter Kerstin Fors och är född och uppvuxen i Malmberget. Men flyttade till Boden 
för ca 10 år sedan. Här trivs jag ”jätte” bra. Mitt släktforskar intresse startade för 20 år 
sedan. Men ibland har jag lagt den på hyllan ett tag men sedan varit tvungen att börja 
igen. Det blir nästan som ett behov. Sedan är det ju så roligt. 
 
Jag forskar både i Norrbotten och sedan i Örebro län och delar av Värmland samt en del 
på finska sidan. Började med DISGEN för att få hjälp att hålla rätt på släkterna istället för 
en massa papper och pärmar. Jag är nöjd med det släktforskarprogrammet. Sedan några 
år gick jag även med i DIS-Nord och på den vägen är det. 
 
Mitt första årsmöte med DIS-Nord var den 28 februari 2009.  
 
Årsmötet hölls i Luleå. I kvartersgården hos Kjell. Jag var ganska nervös måste jag säga. 
För jag har aldrig varit med på något sådant förr. Dessutom hade jag anmält att jag var 
intresserad av att vara med i styrelse. Det gjorde det extra nervöst. Har bara träffat 
Gunilla som är sekreterare, Rolf kassören och utbildningsansvarige Kjell. Stefan 
viceordförande och Rolf blivande ordförande samt Folke han som startade DIS-NORD. 
Samt revisorn dessa personer har jag aldrig träffat förr. Mötet var både intressant och 
lärorikt.  
Jag hade nog förväntat mig att fler skulle ha kommit till mötet. Men vi var bara nio 
stycken. Kanske medlemmarna är rädda för att behöva ingå i styrelsen. Men det behöver 
man inte alls vara. Det är bara trevligt att få träffas oavsett vad det är för möten. Vi hade 
trevligt och vi valde vilka som skulle ingå i styrelsen. Själv blev jag vald på ett år som 
ledamot samt redaktör.  
 
Nu har jag landat och hunnit tänka efter både på mötet och vad jag har blivit vald till. 
Ibland tänker jag oj, vad har jag egentligen gett mig in på. Kommer jag att klara av detta? 
Då tänker jag på mig som redaktör.” Vete sjutton”. Har inte varit det tidigare och när jag 
läser DIS-Kontakten som Anna har skrivit tidigare med hjälp av andra medlemmar blir 
jag ännu mer kallsvettig. Men som tur är består styrelsen av bra och snälla människor 
som jag kan vända mig till. Annars vet jag inte hur detta ska gå. Men ni får ha tålamod 
med mig. Sen ber jag er att skicka in bidrag som vi kan skriva om i DIS-Kontakten. Kan 
vara berättelser, historier, tips, alla bidrag är välkomna.  
 
Hälsningar  
Kerstin  
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ÅRSMÖTE 2009  
 

 

 
Årsmötet denna gång var den 28 februari 2009 i Luleå. 

 

Vi var nio som deltog i mötet. En av våra deltagare var Folke Aili som kom ända 

från Skellefteå. Han startade DIS-Nord 2004. 

Under mötet var Stefan Wennberg ordförande och Gunilla Kassberg var 

sekreterare. 

 
En del förändringar blev det i styrelsen. Vi fick en ny ordförande Rolf Fräki från 

Karungi sedan Anna har lämnat styrelsen.  

En del nytt kommer också att hända inom DIS-Nord bla flera uppdateringar och 

mer information kommer att läggas ut på hemsidan. Stefan Wennberg vår vice 

ordförande och webb-master har nu lagt upp vår nya hemsida dessutom.  

 

DIS har haft årsmöte i Linköping den 7 mars 2009. Deltagare från DIS-Nord var 

Rolf Fräki, Rolf Stenlund samt Kjell Westerberg.  

 

Det börjar så smått rulla på med DIS-Nord.  
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Information från   
 

Hemsida http://www.dis.se/ 
 

Tidplanen för att släppa Disgen 8.2 under maj ser ut att hålla. Tester pågår fortfarande parallellt med 
framtagning av handledningar men vi bedömer att vi följer planen. Du kan redan nu förhandsbeställa 

Disgen 8.2 
 

Vad kostar programmet? I samtliga fall ingår handledning och två uppdateringar. 
 

Alla nya köpare av Disgen betalar fullpris 750:-. Det gäller även nygamla medlemmar som köpt Disgen 
under en tidigare period av medlemskap. 

Den som köpt Disgen 8.1e efter 2008-07-01, och fortfarande är medlem, får det rabatterade priset 
200:- vid förhandsbeställning senast 2009-04-30. 

Den som har Disgen och varit medlem sedan de köpte Disgen till fullpris får priset 350:-. Det gäller 
oavsett vilken version de har idag. 

DIS Forum 

Diskussionsplats där du kan ställa frågor och ge svar i olika frågor som rör datorhjälp och 
släktforskning 

DISPOS 

Din ingång till de genealogiska källorna i önskad socken och begärt årtal. 

DIS Arkiv 

Möjlighet att donera släktforsknings- material för framtida forskning. 

DISBYT 

Forskar någon på din släkt? Jämför, byt och bidra med släktfakta! 

Nu 19,3 miljoner poster. 
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Information DIS-Nord 
Hemsidan http://www.dis-nord.se/ 

 Jag hoppas att ni har sett att vi har en ny hemsida på Internet. 
Vi försöker uppdatera den så fort vi har något att skriva om. Ni får också gärna 
komma med förslag om det är något ni vill att vi ska visa där.  
 
I kalendarium kan vi skriva in om ni har några möten, träffar mm. 
 
Vi skulle gärna veta vad som händer i andra delar av DIS-Nord skriv och berätta. 
 
Vill ni efterlysa någon som ni tappat bort i er forskning kan vi göra en 
efterlysning på vår hemsida. 
 
Titta även på våra länkar där hittar ni mycket smått och gott som kan vara till 
nytta i er forskning.   
 
 
 
 
Finns det någon som har en lokal ledig? Vi skulle önska att vi fick låna eller hyra 
en liten lokal för träffar här i Boden. Lokalen bör ha vatten och toalett. 
Hör gärna av Er om ni har något som skulle passa.  
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INFORMATIONSTRÄFFEN I RÅNEÅ 
 

 

 

 
Måndagen den 23 mars 2009 var vi några stycken från DIS-Nord som var 

inbjudna av Råneå Bibliotek och Medborgarkontoret att hålla en 

informationsträff för bla medlemmar i SPF och PRO och andra intresserade av 

släktforskning. 

Ett tiotal deltagare deltog i informationsträffen.  

 

Våra utbildningars ansvariga Kjell Westerberg och Gunilla Kassberg höll i själva  

informationen. De berättade varför det är praktiskt att använda datorn vid 

släktforskning  

 
Deltagarna fick information om DIS, DIS-NORD, Släktforskarprogrammet DISGEN 

Samt även hur man söker i SVAR och GENLINE. 

I SVAR hittade vi bla en straffånge från Långholmen.  

 
Rolf Stenlund visade även släktforskarprogrammet Holger för några intresserade 

deltagare. 

 

Det var verkligen en trevlig träff och vi hoppas att vi får komma tillbaka fler 

gånger.  

 

Kerstin 
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SLÄKTFORSKNINGENS DAG I HAPARANDA 
2009-03-21 

 
 

 
 

Öppet hus i samarbete med Stadsbiblioteket i Haparanda, Haparanda Torneå 

släktforskarförening och DIS-Nord lockade flera besökare. 

De fick inblick i vilka källor som finns tillgängliga där för släktforskare samt 

datorstöd vid källinhämtning. 

 

 

 
 

Öppet hus hölls samtidigt också i Forskarsalen vid Databasen i Haparanda. 

Besökare fick information om vilka källor som finns där.  
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SLÄKTFORSNINGENS DAG I PITEÅ 
 

 

 
 

Några bilder när 

Pitebygdens Forskarförening och DIS-Nord 

hade öppet hus i Sommarro och Framnäs Folkhögskola 

 

I Framnäs Folkhögskola informerades 

besökarna om DIS- och DIS-Nord. 

Visning av Genline, Ancestry och SVAR 

 

I Sommarro fick besökarna hjälp av 

Pitebygdens Forskarförening med sina  

Släktforskar problem. 

 

 
I Södergården bjöds besökarna på kaffe och smörgås. En ny utökad lokal som 

Piteåföreningen har. 
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BILDBEHANDLINGSKURS I SKELLEFTEÅ 
 
 
 
 

 

Lennart Andersson tog initiativet till en bildbehandlingskurs i Skellefteå. 
 
De blev 9 st, alltså full kurs, och detta i Medborgarskolans regi. 
Lärare Carina Burvall mycket duktig och anpassade kursen så det passade 
släktforskare.  
 
Kursen kostade 450:- och omfattade 5 dagar x 3 timmar.  
 
Förutom Åke Westring och Lennart Andersson deltog: Lars Norberg,  
Barbro Broman, Ylva Nylen-Karlsson, Britta Lundström, Gunnar Lundgran,  
Gunnar Lundström, Kjell Johansson. 
 
De har planerat en fortsättning i höst. 
 

 
 
  
 

  
 
 
 

Kopior på Åkes bilder från bildbahandlingskursen. 
Photoshop Elementsfive. 
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INFORMATIONSMÖTE I LULEÅ 
 

 

Under ”Arkivens Dag” på Norrbottens Minne i Luleå, i november månad år 2008, 

hade föreningen DIS-Nord en enkätundersökning vad Du kände till om DIS och DIS

Nord. 

 

Den 7 april 2009 kl 18.00 anordnade DIS-Nord ett informationsmöte i Luleå.  

Vi skickade ut brev och e-mail till dem som hade visat sitt intresse genom att ha 

antecknat sig på listan. 

 

Vi blev tyvärr bara ett fåtal deltagare. Men vi hade 

riktigt trevligt över en kopp kaffe.  

Gunilla och Kjell informerade om DIS och DIS-Nord. Hur allt startade och var vi är 

idag. 

De visade släktforskar programmet DISGEN. Dess innehåll och hur man använder 

det. 

Informerade även om DISGEN 8.2 som snart kommer ut. 

 

Gunilla visade hur man söker i SVAR, GENLINE samt skivorna Sveriges Befolkning 

1980, Sveriges Dödbok 1947-2004 och Begravda i Sverige.  

 

Deltagarna var mycket intresserade och timmen hann bli sen 

innan vi avslutade mötet.  

Kerstin  
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TIDNINGSURKLIPP FRÅN SVUNNA TIDER 

Källa: En krönika i ord och bild skriven av Nils Olsson 1963 
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En krönika i ord och bild skriven av Nils Olsson 1963 
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HANTVERKSYRKEN 
 

”Gärningsmän” Blir Hantverkare 
 
Det sk skråtvånget hade mycket gamla anor i Sverige och tillämpades främst i 
städerna. Medlemskap i ett skrå var obligatoriskt liksom skyldighet att genomgå 
utbildning till olika yrken. Lärlingar, gesäller och mästare var de tre nivåerna för 
alla hantverksyrken i städerna. På landsbygden var kraven på skråtillhörighet 
betydligt mindre, -och- här fanns inte heller samma rigorösa bestämmelser om 
lärlings-och- gesäll utbildning. 
 

Landsbygdens hantverkare kallades ”Gärningsmän” eller ”Ämbetsmän”. Dessa 
utsågs i allmänhet på det sättet att sockenstämman eller häradstinget kanske 
ibland flera sökande valde en till kandidaten som t ex. ”Sockenskomakare” 
Förslaget underställdes Landshövdingen för beslut, och denne utfärdade då en 
fullmakt för den utsedda ”Gärningsmannen”. Dessa ”Ämbetsmän” var ofta illa 
betalda och var tvungna att färdas runt i socknen och ställa sig till förfogande 
hos den som saknade resurser att själv utföra ett visst hantverk. Socialt stod de 
också lågt. Vid bänkläggningen i kyrkan fick de hålla till godo med sista bänk. 
 
Överkalix anställde 1760 en sådan Gärningsman, nämligen Sockensmeden Per 
Åberg med något äventyrligt förflutet. Vissa hantverkare kunde dock stundom 
beviljas favörer för sin verksamhet. I början av 1800-talet blev t ex socken 
skräddaren Hedlund den ende Gärningsman som tilläts utöva sitt hantverk i en 
kyrkstuga i Bränna kyrkstad. 
 
Näringsfrihetslagen från 1864 gjorde slut på det ålderdomliga Skråtvånget och 
andra begränsningar för hantverket. Men fortfarande fanns kraven kvar på 
bevisad yrkeskunnighet kvar i form av Gesäll- och Mästarprov. Dessa har i 
moderniserad form hängt med in i vår egen tid. 
Ute i socknarna i framförallt glesbygden fanns ingen möjlighet att iaktta de 
inskränkningar i hantverksutövning som gällande för ordningar innebar. En 
lantgård i Överkalix var i allmänhet utrustad med alla de redskap och verktyg 
som krävdes för att man skulle kunna tillverka allt på gården.  
 

Bouppteckningarna illustrerar detta. Ofta förekommer smidda verktyg samt 
träredskap, som i flertalet fall torde ha utformats av gårdsfolket. Också vävning 
och annan tyg tillverkning liksom skomakeriarbeten har skett i hemmen.  
 
Källa:Överkalix boken del 2 skriven av Olof Hederyd. 
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TORNEÅ STAD 
 

 

År 1611 hade konung Karl den 9:e meddelat instruktioner om anläggning på 
Svensarö i Torneå älv av en Kungsgård och en köpstad. Dit Birkarlarna kunde 
flyttas, men först den 12 maj 1621 fick Torneå stad sina första privilegier. För 
Nedertorneå församling fanns sedan medeltiden en sten kyrka på Björkö. 
Älvdalens forna centrum. För staden byggdes kyrkan 1647, som sedan 

nedbrann. Varefter nuvarande kyrka uppfördes 1683  Staden tillföll Finland 
genom freden 1809. 

 

 

 

NEDERTORNEÅ PASTORAT 
 
Då Övertorneå första gången utbröt till Pastorat år 1530 fick återstoden av 

Torneå Moderförsamling namnet Nedertorneå. 
 

Sedan Övertorneå år 1606 definitivt avskilts och Torne lappmarker år 1673 
uppdelats i Pastorat, kvarstod av Nedertorneå ett område som numera upptages 

av Nedertorneå, Haparanda, och Tornio Stads församlingar. 
 

 

Vanligen förekommande svenska namn i Tornedalen 
 

ASPLUND 
HJULBERG 
FORSVIK 
EKORN 

KULIANDER 
NYSTEDT 
BJÖRKMAN 
FORSMAN 
KOHLSTRÖM 
MÖRTBERG 
TORNEUS 
TORNBERG 

Medan: Styrman, Stenudd, Stenberg, Överberg mfl. Var soldatnamn. 
Forsman=Koskimies 

 
 
 

Källa: Norrbotten 1960 
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ETT BOKTIPS INFÖR SOMMAREN      

 

Två dygn som förändrade Sverige 

År 1809 är Sverige ett land på undergångens brant. Den ryska armén har erövrat 
Finland och marscherar över isen för att anfalla rikets maktcentrum. I väster 
avvaktar en norsk styrka vid gränsen och i söder förbereder danska trupper en 
invasion av Skåne.  
 
Kung Gustav IV Adolf vägrar trots påtryckningar att kalla in riksdagen och inleda 
fredsförhandlingar. Missnöjet kokar över och en upprorsarmé närmar sig 
huvudstaden samtidigt som en grupp officerare tränger in på Stockholms slott 
och griper kungen. 
 

Börje Isaksons populärhistoriska bok skildrar de händelser som 
skakade Sverige under vintern och våren 1808-1809 - dramatiska skeenden som 
resulterade i att en kungaätt försvann, landet fick en ny grundlag och ett nytt 
kungahus. Detta är historien om revolutionen som blev ett avgörande steg på 
vägen mot ett demokratiskt Sverige. 

Vi får följa med in i maktens korridorer och upprorsmännens slutna rum, men 
boken skildrar också soldaternas elände och aristokratins fester. Den är baserad 
på de inblandades brev, dagböcker och memoarer. 

Börje Isakson är författare och journalist. Han har publicerat ett 40-tal böcker, 
såväl fack- som skönlitteratur och bland annat varit chefredaktör för Teknikens 
värld. 
 
Börje Isakson: 
Två dygn som förändrade Sverige - 1809 års revolution 
Natur och Kultur 
Utkom i januari 2009 
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ANTAVLA 
 

Ni får gärna skicka in Er antavla så kan vi publicera den i tidningen. 
Skulle även vara trevligt om ni skrev och berättade om vilka släkten och platser ni forskar i. 
Kanske finns det fler som forskar i samma släkt och som kan få tips av varandra. Har ni tappat 

bort någon anfader så kan ni skicka in en efterlysning. 
 

  



 18 

SLUTORD 

 
 

LÄNKAR 
 

För Er som Domboksforskar: http://www.domboksforskning.se 
 

För Er som forskar i Finland och behöver hjälp med vissa ord: 
 

www.gotlandsgenealoger.se/svenskfinsk.htm 
 
 

 
 
 

ÖNSKAR TIPS 
 

Tipsa gärna om sevärdheter eller annat som ni har upplevt under sommaren och 
som kan vara värt att veta eller besöka. 

Tipsa också gärna om vad ni skulle vilja läsa i tidningen. 
Skicka gärna in bidrag som vi kan publicera. 

 

Vi önskar att ni kom in med förslag på utbildningar ni skulle vilja ha eller om ni 
har andra önskemål som ni vill att DIS-Nord ska ordna. 

 

 

 

 
Styrelsen önskar er alla en riktigt skön sommar.  

 

 

 

 

KerstinKerstinKerstinKerstin    

 

 


