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i närmar oss ett nytt decennium, 2010-talet. Intresset för släktforskning har
ökat hos allmänheten, sedan TV började med serien ”Vem tror du att du är?”
med olika kändisar. Folk tror gärna att allt sedan ligger ”färdigt” i datorn, bara
att tanka hem. Men man behöver gå en grundkurs i släktforskning för att lära sig
metodiken och för att se prov på olika handstilar i kyrkböckerna.
På arkivens dag på ACS var vi från DIS Syd på plats och hjälpte folk. Majoriteten började med att fråga om vi kunde leta upp släktingar till dem. Lappar
hade de med sig, med oftast bra uppgifter.
Från Riksarkivet och Svar är det en folkräkningsCD från 1990 på gång, likaså
en befolkningsCD som bygger på 1960 års SCB material. I samband med släktforskardagarna i Örebro gav de ut en CD med 1880 års befolkning. Nu arbetar
man med 1910 års befolkning. Uppgifterna kommer successivt att läggas ut i
SVAR:s digitala forskarsal, som kräver abonnemang. Man räknar med att det ska
ta fem år innan en CD med 1910 års befolkning kommer att säljas. Riksarkivet
håller även på att se över sekretessreglerna.
Nu till jul ska Elisabeth Reuterswärds efterlängtade bok ”Okänd fader” komma
ut. Alla vi som har ”vanligt folk” i släkten, och ett antal barn med “okända fäder”,
kommer att få glädje av Elisabeths nya bok.
SGF har startat ett projekt för att försöka leta upp okända fäder och sammanställa en databas över dem. Allt för att underlätta för alla släktforskare. Vi
behöver frivilliga krafter för att ”dammsuga” olika arkiv. Om Du är intresserad
av att hjälpa till så hör gärna av Dig till mig.
Äntligen har så utbyggnaden av Arkivcentrum Syd på Porfyrvägen, Lund
startat med ett spadtag den 18 november 2010. Man beräknar att bygget ska stå
färdigt i mitten av 2012. Sedan följer en komplicerad flyttning från Arkivgatan till
Porfyrvägen, då arkiven troligen är stängda under en längre tid? Mina tankar går
till Jan Dahlin, som så olyckligt och hastigt gick bort för ett och ett halvt år sedan.
En av hans drömmar handlade om att samla hela Landsarkivet på Gastelyckan
och där bilda ett Arkivcentrum med alla de olika arkiven lättillgängliga.
Jag vill passa på och tillönska Er alla en Riktigt God Jul och ett Gott Nytt
År!
Vi syns och hörs!

Jan Nilsson
Er Ordförande

Årsavgift
Helbetalande 50 kr
Familjemedlem 25 kr
Medlemsskap i DIS centralt krävs:
Helbetalande 130 kr
Familjemedlem 65 kr

Adressändring
Görs alltid hos:
Föreningen DIS, Gamla Linköping
582 46 Linköping
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Bidrag till DISkutabelt
Vill du dela med dig av dina erfarenheter av släktforskning med eller
utan dator? Har du synpunkter på
vår tidning eller vår förening. Vi tar
gärna mot ditt bidrag i DISkutabelt.
Kontakta vår redaktör Mats J Larsson
på 044-126391 eller mats@dis-syd.se.
Manusstopp för nästa års första nummer är den den 28 februari 2011.

Donald Freij har tillhandahållit sitt porträtt för Disbytspalten. Redaktören står
för bilderna från Arkivens dag i Lomma
och i bokrecensionerna. Marianne Larsson har plåtat julljusen.Fotograf i övrigt
är som vanligt Jan Nilsson.
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Redaktörens spalt

J

ag tänker på Lomma när jag skriver
medan novemberregnet strilar ned.
Lomma, den plats på jorden där jag
växte upp och som formade min ungdomstid. Jag är med i Lomma Burlöv
Släkt- och folklivsforskare, men det är
sällan jag kan delta i deras arrangemang.
Men på lördag ska det bli av, jag åker
”him” till Lomma på arkivens dag.
Jag kom till Lomma hösten 1954
från Hjerup 4 i Uppåkra, där både
jag, min far och min farfar är födda.
Husen, där vi växte upp och levde och
dit min farfars far kom 1869, är idag
kringrända av Jakriborg, Hansastaden
på Lundaslätten. Vårt nya hem låg
mitt emot idrottsplatsen i Lomma,
eller Nike, som vi kallade den efter
Lommas stolthet, fotbollsklubben. Det
var en gul tvåfamiljsvilla i Lommategel
(en gammal regel), som mor kallade
“huset med de fyra björkarna” efter de
björkar som stod i rad längs Idrottsvägen. Två furor stod på var sida om
grindstolparna, som aldrig fick någon
grind. Mor kom ”him” till Lomma igen
där hon vuxit upp på Haboljung och
där hon bott tills hon gifte sig med far
under andra världskriget.
Ett Lommaminne är förknippat
med de där grindstolparna. På dem
satt en eftermiddag två töser när jag
och mor kom hem efter att ha handlat
hos Mårtens (Martin Mårtenssons eft.).
Tänk, dom ville leka med mig! Tvillingarna Karin och Gertrud, som var ett
år yngre. Dåförtiden hette de Lyberg i
efternamn och i vart fall Karin gör det
fortfarande, välkänd Lommapolitiker.
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Dagen efter flytten tog mor med
mig till Vinstorps Västra skola, där
hon själv hade gått klass 3-6. Jag hade
börjat höstterminen i tredje klass i
Hjerups byskola. Mor pratade med de
två Elsorna Nilsson och Andersson,
båda legendariska lärarinnor för flera
Lommagenerationer. De tyckte det
räckte att jag började skolan veckan
därpå. Och det blev Vinstorps Östra
skola (nu Karstorpsskolan) och fröken
Ester Wennholm. På Vinstorps Östra
gick då barn från Alnarp och från
villakvarten öster om järnvägen längs
med Karstorpsvägen. Barn som bodde i
närheten av oss och i Strandhusen, hade
gått de första två klasserna i Alnarps
skola, vid Öresundsparken, och i trean
flyttats till Vinstorps Västra. Grannens
jämngamla dotter Anne-Christine (då
Andersson), gick på Västra skolan. Men
jag och Kennet Jeppsson (senare kallad
Sömmen), nyinflyttad på Fasangatan,
placerades på Vinstorps Östra.
Men när det gällde fotboll, så gick
jag och Sömmen direkt in i Strandhusens lag, som utkämpade fantastiska
kamper mot lag från Lilla Lomma och
Kedjehusen. Matcherna gick i furet, på
Mårtens äng söder om idrottsplatsen
eller längs stranden söder om de sista
husen på Strandvägen. På idrottsplatsen fick vi inte vara. Där var vaktmästare
Frans (Andersson) oinskränkt kung och
i hans rike fick vi bara vara vid Nikes
pojklagsträningar två kvällar i veckan
och aldrig på helger. Frans hade förresten en son som hette Leif, men som
också kallades Frans enligt 50-talets
öknamnslogik. Han gav mig för övrigt
första skoldagen det smeknamn som jag
sedan bar i Lomma, ”Humber”, var han
nu fick det ifrån. Det var ett fint namn
som jag bar med stolthet.
Lomma på 50-talet var något helt
annat än dagens. Köpingen präglades
av sina industrier. Största arbetsgivare
var Skandinaviska Eternitfabriken –
eller bara Eterniten som vi sa (hit och
dit med Eternit). Socialdemokraterna
bestämde i kommunen. Det var Knut
Ahlberg och Ture Åkerlund som
styrde, men även tjänstemän som Nils
A Svensson och Helge Strandberg var
samhällets stöttepelare. I kyrkans värld
hade bondeförbundet fortfarande ett

visst inflytande, med kusinerna Hans
och Gunnar Hansson som kyrkvärdar.
Men i kyrkan bestämde i vilket fall
som helst kyrkoherden, sedermera
prosten, Torsten Berglund. Jag tror att
han bestämde även i barnavårds- och
nykterhetsnämnderna. Folkpartiet var
folkskollärare Otto Ohlin, som likt sin
namne partiledaren Bertil, aldrig vann
regeringsmakten. Högern, som moderaterna hette då, smög kanske inte som
sin ledare Jarl Hjalmarsson efter med
skylten ”Medföljer ej tåget”, men något
liknande var det. De märktes knappast.
Annat är det nu har jag förstått, med
egen majoritet i kommunen. Å så fanns
det en kommunist i byn.
Ja, tänk vad tankarna och minnena
flyger! Prosten lyckades förresten reta
upp mor, en normalt fridsam kvinna.
En dag på sextiotalet cyklade prosten
förbi min något fylliga moder, längs
Karstorpsvägen på väg till Borgströms.
Prosten undslapp sig den spydiga kommentaren; ”Det går sakta men säkert”!
Då rann sinnet på mor och det blev
en cykeltävling längs Karstorpsvägen,
över järnvägen i full fart österut. Hon
struntade i Borgströms. Mor lyckades
passera prosten strax innan han, med
fladdrande prästrockskört, svängde
in vid sitt hus på Karstorpsvägen. Så
triumferade mor och återvann sin förlorade heder.
Jag tillönskar DISkutabelts läsare
God Jul & Gott Nytt År.

Mats J Larsson
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Höstmöte i
Ängelholm

S

taden vid Skälderviken föreföll
belägrad när DIS Syd:s medlemmar
skulle ta sig dit från Halland, Blekinge
och Skånes alla hörn söndagen den
24 oktober. Så illa var det nu inte att
Ängelholm ockuperats av främmande
makt. Det var bara staden som grävt
upp alla gator runt Stortorget för att
byta ledningar. Det stoppade dock
inte DIS Syds höstmöte i Ängelholms
fina stadsbibliotek. Måhända sinkande
grävandet några av deltagarna som hade
svårt att orientera sig bland skyltar,
diken, grävmaskiner och gubbar
i orange overaller för att hitta
en parkeringsplats i närheten av
arrangemanget. Ja – här hjälpte
det sannerligen inte med GPS –
säger en som återigen fick vatten
på sin kvarn.
Ordförande Jan Nilsson kunde
trots allt hälsa närmare sjuttio
medlemmar välkomna till den
för tillfället ockuperade staden
och till DIS Syds höstmöte, tillika extra föreningsstämma. I sitt
inledningsanförande efterlyste Jan
ytterligare medlemmar som vill
arbeta i samarbetsprojektet GIDx,
som drivs av DIS tillsammans
med Genline och han lockade
med att Genline bjuder projektdeltagare på ett kortare abonnemang (läs mer om GIDx på
sidan 6).
Innan höstmötets huvudattraktion Björn Johansson skulle
berätta om kartfunktionen i Disgen
8.2a, så avverkades den extra föreningsstämman. Jan Nilsson valdes till
mötesordförande medan DIS Syds
sekreterare Rune Jönsson utsågs till
mötessekreterare. Undertecknad valdes
som justeringsman. Jag kände mig stolt
av upphöjelsen tills jag insåg att det var
ett rent praktiskt arrangemang. Min
nominering stod sekreterarens hustru
Bitte bakom. För att göra det enkelt
för sin man och billigare för föreningen
föreslog hon en justeringsman som
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liksom Jönssons bor
i Kristianstad. Så
var det med den
upphöjelsen!
Enda punkten
på dagordningen
handlade om andra läsningen av en
ändring av § 3 i
DIS Syds stadgar.
Ändringen innebär
Publiken lyssnar, närmast t.v. Rune Jönsson och Ove Billing
att styrelsen ska
tillhandahålla revisorerna bokslutet senast tre veckor talet men kom igen med kraft efter sin
före årsmötet. Årsmötet i april biföll pensionering. Då har han framför allt
stadgeändringen och eftersom den extra jobbat med sitt specialintresse kartan
föreningsstämman gjorde detsamma i Disgen och med programmeringen
träder ändringen nu i kraft.
av kartfunktionen i Disgen 8.2a.
Undertecknad vill
dessutom tillägga
att Björn är författare till den skrift
om DIS som gavs
ut till föreningens
30-års jubileum tidigare i år.
Så kom Björn
in på sitt älsklingsämne – kartan och
han hedrade inledningsvis Anders Bureaus, lantmäteriets
fader i Sverige. Han
tipsade oss om att
Riksarkivet nyligen
har öppnat en databas med storskaliga
geometriska kartor,
som är tillgänglig
gratis på deras hemsida (http://www.
riksarkivet.se) och
Kartor och Disgen
om en webbsida med bilder över Skåne
från luften under andra världskriget
Björn Johansson, med rötter i Västergöt- (http://www.gis/hi.se). På Riksarkivets
land, inledde sitt föredrag med att hemsida kan den kartintresserade dessberätta något om sig själv. Han kom till utom se Månadens karta.
Linköping och Datasaab 1970 och har
Björn startade med att visa oss
sedan varit Östergötland trogen. Han en karta över laga skifte i Tokarp i
var med och startade föreningen DIS f.d. Älvsborgs län. Där ägde en av
1980 och har haft många funktioner Björns förfäder mark som skulle skifoch uppdrag inom föreningen, bl.a. tas. Dokumentationen tillsammans
som redaktör för föreningens tidskrift med skifteskartan visade värderingen
Diskulogen. Han trappade ned sitt av husen, beskrivningen av marken,
engagemang i föreningen under 1990- vilka hus och vem som skulle flytta ur
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byn, hur kostnaderna för skiftet skulle
fördelas mellan markägarna, hur lång
tid det fick ta innan beslutet verkställdes m.m. Vi fick verkligen se och veta
vad en gammal karta kan berätta om
gångna tider.

för att på ett rättvisande
sätt kunna återge all den
information som Björn
delade med sig av till
mötesdeltagarna. För
den som är intresserad
av att veta mera om
kartfunktionen
i Disgen hänvisade Björn
till DIS hemsida där det finns
flera artiklar i
ämnet.

Artikeltips i Diskulogen
Jag gör sammalunda och
därför följer några artikeltips
ur serien “Lär dig mer om
Disgen 8” från tidningen
Diskulogen; Underlagskartor
i Disgen 8.2a (nr 89), Se släktens utländska spår (nr 88),
Två kartspecialister, Björn med Bitte Jönsson från Kristianstad
Underlagskartor i Disgen 8.2
(nr 87), Kartan i Disgen 8.2
(nr 86), Så använder du unVarför kartfunktionen i Disgen?
derlagskartor (nr 68) samt Så använder
Jo, svarade Björn, på sin egen fråga; den
du ort- och kartfunktionen (nr 66).
kan ge svar på var ”mina” församlingar
Björn avrundade sitt föredrag med
ligger. Alla forskare har kanske inte
orden; ”Håller ni inte med om att det
lokalkännedom om trakten där han har
”sina” församlingar och då kan Disgen
hjälpa till med att visa vilka grannförsamlingarna är. Med Disgen kan man
se var släktingarna föddes, bodde och
flyttade. Historiska kartor kan dessutom ge svar på hur gårdar och marker
örsta spadtaget för Arkivcentrum
där släkten levt såg ut en gång.
Syd på Gastelyckan togs år 2002.
Nu har andra spadtaget tagits för att
Förbättringar och nyheter i 8.2a
förverkliga Landsarkivets planer att
Så gick Björn genom nyheterna i kartsamla hela sin verksamhet med samtliga
funktionen i Disgen 8.2a. Grundkararkiv och handlingar på en plats genom
torna har blivit tydligare vilket gör det
en utbyggnad av Arkivcentrum Syd.
enklare att hitta. Den innehåller visning
av personnotiser med ort och notissymbol. Den innehåller vidare olika
sätt att presentera personinformation.
Underlagskartorna kan visas i olika
zoomintervall och de kan finnas i fyra
kartlager. Färgerna kan varieras liksom
utseendet på gränser och text. Programmet innehåller importfunktioner för
underlagskartor.
Björn visade och demonstrerade
kartor och funktioner så att vi nästan
höll på att glömma eftermiddagskaffet. Min kartkunskap är inte tillräcklig

Andra spadtaget

F
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Kartdiskussionen fortsatte vid kaffet

är ganska enkelt”? En något förlägen
tystnad spreds bland åhörarna, men
de piggade på sig när Björn berättade
att han planerar en handledning för
kartfunktionen. Den tror jag behövs för att man ska kunna lära och
tillgodogöra sig alla de finesser som
programmet erbjuder. Ännu piggare
blev vi när vi efteråt fick njuta av kaffe
och frallor tillsammans med trevliga
släktforskarkollegor i Ängelholms fina
stadsbibliotek, som hade öppnat en
söndag enkom för oss.

Mats J Larsson
Nytt från
Landsarkivet

Andra spadtaget togs den 18 november kl. 11.30 på Gastelyckan.
De som grävde med den fyrhövdade
spaden var Håkan Wikholm från byggherren, Annette Stambulovski från
Lunds Universitet, Jörgen
Andersson från regionarkivet, samt landsarkivarien
Lars Jörwall.
Den nya byggnaden
planeras vara färdig i mitten av 2012. Därefter sker
flyttning av arkiv och verksamheter från Arkivgatan till Porfyrvägen 20 på
Gastelyckan i Lund.

Jan Nilsson
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GIDx

D

u har kanske hört talas om GIDx
– men vad är GIDx? Jo – ett samverkansprojekt mellan föreningen DIS
och Genline. Det handlar om att hjälpa
sig själv och andra släktforskare med
indexering av husförhörslängderna på
by- och gårdsnivå i ett projekt som DIS
och Genline driver gemensamt. DIS
kommer genom Dispos att använda
registreringen av orter för kopplingar
även mot andra databaser. Över 1 400
församlingar är redan färdigindexerade
och över 5 miljoner poster är inmatade.
På sidan http://www.genline.se/databasen/GIDx.php kan man se vilka
församlingar som är klara.
Totalt finns det drygt 2 500 församlingar i landet med ett stort antal byar,
gårdar och torp. Bland DIS 27 000
medlemmar finns det säkert experter
på alla dessa församlingar. Tillsammans
kan vi i åstadkomma en ortsdatabas för
indexering av Genlines databas över
kyrkböcker och för andra databaser
genom Dispos. I ett första steg, som
kallas GIDx, handlar det om att registrera orter som byar, gårdar och torp
från husförhörslängderna. Genlines
databas används för att lösa uppgiften
med hjälp av den senaste versionen av
Genline FamilyFinder Den fungerar i
Windows 98, 2000, XP och Vista, men
finns inte i Mac-version.
Projektledningen för GIDx har
tillsammans med GIDx kvalitetsgrupp
beslutat att GIDx ska löpa under hela år
2010 och det fortsätter med all sannolikhet även nästa år. Målet är att uppnå
90 procent färdigregistrerade och godkända församlingar som den forskande
allmänheten sedan kan glädjas åt.
Dessutom knyts även orten genom
GIDx till Bygdeband, ett projekt
mellan Sveriges Hembygdsförbund
och Genline (läs mera på http://www.
genline.se/bygdebandsturnen).
Vill du delta i detta angelägna
medlemsprojekt? Gå då in via DIS
webbsida med hjälp av användarnamn
och lösenord för Disbyt. Om du inte
har kvar dessa uppgifter, så kontakta
DIS kansli. Filen laddas ner från adoptionssidan och så här går det till;
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Adoptera en församling genom att
följa länken. Du som inte har ett aktivt
Genlineabonnemang kan som GIDxdeltagare bli medlem i Genline utan
kostnad med tillgång till Genlines databas under den tid du deltar i projektet.
Du får då tillgång till en handledning
samt möjlighet att ladda ner Genlines
program GFF.
Du har sedan normalt fem veckor
på dig att indexera den församling du
valt. Du måste påbörja indexeringen
inom två veckor från att du adopterat
församlingen. För församlingar med ett
större antal husförhörslängder får man
mer än fem veckor till förfogande.
Därefter anmodas du att granska indexeringen i en församling som
någon annan registrerat. Det ska också
normalt göras inom fem veckor. För
mycket stora församlingar kan man på
begäran få mer än fem veckor.
Om du så önskar kan du därefter
fortsätta med fler församlingar på
samma sätt. Du förväntas granska
lika många församlingar som du registrerat.
Du bör i första hand adoptera församlingar där du har lokalkännedom
om namn på byar, gårdar och torp. Som
referens för stavning av by- och gårdsnamn får du tillgång till CD-skivan
Svenska Ortsnamn.
Genline delar ut fina priser för de
tre ”mesta” registrerarna/granskarna
2010 efter sedvanlig kvalitetskontroll.
Resor för två till Salt Lake City, Brittiska Hull och Narva står på spel!
Varje registrerare och godkännare
får en voucher på ½ kg kaffe, när en
församling är färdig och godkänd efter
genomgång av GIDx-Q-gruppen.
Kontaktperson i DIS för projektet
är Sture Bjelkåker.I tekniska frågor kontaktar man Lars Carlsson hos Genline.
Läs mer om GIDx-projektet på DIS
webbsida www.dis.se.

Mats J Larsson

Wiki-Rötter

I

Angläget – Sveriges släktforskarförbunds nyhetsbrev kunde vi i oktober
läsa om Wiki-Rötter. Vad är då det?
Sveriges Släktforskarförbund lanserar
en ny avdelning i nättidningen Rötter
– Wiki-Rötter. Wiki-Rötter är Rötters
och Sveriges Släktforskarförbunds egen
wiki för släktforskare. Allt som skrivs i
Wiki-Rötter ska ha direkt koppling till
ämnet släktforskning. Alla släktforskare
är välkomna att dela med sig av sin kunskap i smått och stort och samverka till
att göra Wiki-Rötter till en kunskapskälla både för nybörjare och veteraner
inom släktforskningen. I nyhetsbrevet
skriver de ”Här kan du och jag mötas
– jag delar med mig av min kunskap,
och du fyller på med din”.

Vad är en wiki, kanske någon undrar? Säkert känner ni till Wikipedia
– det digitala uppslagsverket med information om allt mellan himmel och jord
som alla kan vara med och redigera. En
wiki är egentligen detsamma, den har
också ett fritt och öppet innehåll som är
tillgängligt för alla och där alla besökare
kan hjälpas åt att skriva och förbättra
sidornas innehåll. Det man skriver i
en wiki publiceras med en gång, det är
ingen som granskar det som skrivs.
Håll utkik på Rötter – klicka sedan
in dig på Wiki-Rötter så kommer du att
se att där redan finns en del kategorier.
Där kommer bl.a. att finnas en avdelning om hur man släktforskar i andra
länder med många länkar, ett påbörjat
släktforskarlexikon, släktforskning för
nybörjare och mycket mera. Och mera
lovar man att det ska bli.
Vi hälsas välkomna till Wiki-Rötter
– Släktforskarnas egen encyklopedi.

Mats J Larsson
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Macspalten

E

n av de sympatiskaste tomtarna i vår förening lämnar i
sin sista spalt för året ett trevligt julklappstips. Om man
är snitsig kan man kanske hinna med det i sista minuten?
Man kan förståss istället välja att uppmärksamma en släkting
med ett grafisk an- eller släkträd – vid en födelsedag eller en
annan bemärkelsedag.
I Reunion är det lätt att skapa ett vackert träd. Det är
enkelt utan krångliga och snåriga inställningar. Gör så här;

• Starta Reunion
• Under Skapa i Menyraden
• Välj - Anträd, 3 generationer, Ta med föredragna bilder
• Layout - i Personfält markera, född, död, yrke, - i Familjefält
markera, äktenskap - Skapa
• Under Träd i Menyraden, välj Riktning - Vattenfall Trimma rutor var för sig
• Under Arkiv i Menyraden
• Välj - Infoga bild (bilderna i boxarna infogas automatiskt)
• Justera bilder, text, ram och färg
• Skriv ut i A3 på 120 gr lätt glättat papper.
• Köp en snygg ram och du har en uppskattad julklapp eller
present.

Det finns nu en ny version av programmet MacFamily Tree (version 6.0.7).

Helge Olsson

Mac- o Reunion-fadder
helge@dis-syd.se
DISkutabelt 2010-4
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Arkiv Digital

I

förra numret av DISkutabelt refererades två föredrag från sommarens
släktforskardagar i Örebro. Här kommer ett referat till, som inte fick plats.
Eftersom jag hade haft ett sommarabonnemang på Arkiv Digital
bestämde jag mig för att lyssna på vad
Niklas Hertzman från företaget, i dagligt tal AD, hade att berätta. Låg det
något i deras påstående i programkatalogen; bäst, störst och vackrast?
Niklas kräver knappast någon presentation för DISkutabelts läsare. Han
har varit släktforskare i mer än halva sitt
liv och halkade in på området via sitt
musikintresse. Han var trumpetare och
nu vet han genom sin forskning att det
funnits åtskilliga trumpetare i släkten
under historisk tid.
Vid sin forskning upplevde han att
microfilmer och microkort som släktforskare då fick använda var av skiftande
kvalitet när det gällde läsbarheten. Vad
kunde man göra åt detta? Runt senaste
sekelskiftet kom digitalkameran och

Datainspektionen
om släktforskning

I

ntegritet i fokus är en tidskrift som
ges ut av Datainspektionen (DI).
I årets andra nummer publiceras en
artikel med rubriken ”Det här säger
lagen om din släktforskning”. I artikeln
besvarar Salomeh Fanaei, jurist på DI,
frågor om personuppgiftslagen och
släktforskning.
De frågor som DI får är, dels från
släktforskare som undrar om det går bra
att publicera sin forskning på Internet,
dels från personer som upptäckt att
deras personuppgifter är publicerade
på någon släkttavla på Internet utan
deras medgivande. Dessa frågor är
av stort intresse för släktforskare och
i DISkutabelt publiceras Salomeh
Fanaeis svar på några av frågorna från
Integritet i fokus. Vill ni läsa hela artikeln, vilket varmt rekommenderas,
kan ni ladda ned den i pdf-format från
www.datainspektionen.se.
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Niklas och hans kamrater insåg att i
den fanns svaret på frågan.
Arkiv Digital har nu 25 anställda
som digitalfotograferar handlingar i
landets arkiv. Allt fotograferas i färg,
som ger en avsevärt bättre läsbarhet än
svart/vitt. Det är därför Niklas menar
att det finns täckning för påståendet att
AD är bäst. En anställd kan fotografera
3 000 – 3 500 bilder om dagen och
f.n. tar AD en halv miljon bilder i
månaden. De hade, när detta skrivs (i
början av november 2010) 23,9 miljoner bilder i sin databas; kyrkböcker,
bouppteckningar, mantalslängder och
domböcker, men mycket, mycket mer
återstår att digitalfotografera.
Företaget bildades 2008 genom
en sammanslagning av Digi Arkiv och
Arkiv Digital, som nu är ett aktiebolag
med 340 aktieägare. Det är det största
svenska släktforskningsföretaget, eftersom Genline inte längre är svenskägt
och den andre konkurrenten Riksarkivet inte är ett företag. AD samarbetar
med de flesta arkiv i Sverige, dock f.n.
(läs sommaren 2010) inte med landsarkiven i Jämtland och på Gotland,

men Niklas hoppades att AD skall få
tillträde till dem också. Vad som finns
i AD:s databas och vilka deras närmaste
fotograferingsplaner är läser ni enklast
på hemsidan www.arkivdigital.se.
Ja, jag tyckte nog att Niklas argumenterade väl för att hans företag är
störst och bäst. Men vackrast? – Nja,
det är ju en rent subjektiv upplevelse!
Jag tog dock så mycket intryck av
Niklas framställning att jag beställde
AD OnLine till den nybörjarcirkel i
släktforskning med dator, som jag leder
på Christianstads PensionärsUniversitet. För 250 kr per elev får vi tillgång
till AD OnLine både i kurslokalen och
hemma under åtta kursveckor och drygt
det. Kursdeltagarna tycker att AD:s
kursprogramupplägg är prisvärt. De är
också mycket nöjda med programmet
och prisar särskilt läsbarheten även om
de redan, liksom erfarna släktforskare,
svär över en del forna tiders prästers
slarviga och oläsliga handstilar.

Uppgifter om vem som är släkt
med någon som är död räknas som
personuppgifter om de aktuella släktingarna lever.
Bryter jag mot personuppgiftslagen om jag publicerar min släktforskning på min hemsida? Reglerna är
strängare för personuppgifter som är
lagrade i en databas (strukturerat material) där de enkelt kan sökas och sammanställas på olika sätt än för personuppgifter som förekommer i löpande
text med enstaka bilder (ostrukturerat
material). Uppgifter i löpande text på
en webbsida kan generellt sett publiceras, om de inte är kränkande.
Hur är det då med släktforskningsprogram? (t.ex. Disgen där man
skapar antavlor, släktböcker m.m.) Där
lagras ju uppgifterna på ett strukturerat
sätt. Det finns ett undantag från att
följa alla regler som normalt gäller
för att hantera personuppgifter på ett
strukturerat sätt. Undantaget gäller
om det sker för privat bruk, d.v.s. om
de används i den egna datorn. Men

publiceras uppgifterna på Internet är
det inte längre fråga om privat bruk.
Salomeh Fanaei avråder från att
publicera uppgifter på sin hemsida t.ex.
om hälsa såsom ärftliga sjukdomar eller
om ras, etniskt ursprung och adoption. I löpande text kan man normalt
publicera levande släktingars namn,
födelsedatum och adresser, men man
ska undvika integritetskänsliga personuppgifter. Är man osäker ska man alltid
fråga personen före publicering.
Kan man kräva att personuppgifter som man hittar om sin familj
på Internet ska plockas bort? När det
gäller släktforskning som publiceras på
en hemsida i löpande text är det framför
allt frågan huruvida personuppgifterna
är kränkande som väger tungt. DI:s rekommendation är att man i första hand
ska kontakta den släktforskare som
publicerat uppgifterna och be denne att
ta bort dem och motivera varför.

Mats J Larsson

Mats J Larsson
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Bokrecensioner
Gör en släktbok
med Disgen

I

förra numret av DISkutabelt recenserades Grundkursen i Disgen
8.2 utgiven av DIS-Bergslagen. Här
recenseras en annan lärobok nämligen
hur man kan göra en släktbok med Disgen 8.2a. Det är DIS Syd:s webbredaktör Bengt Kjöllerström, som har gett ut
den som nr 2 i sin serie Släktforska med
datorn (ISBN: 978-91-87424-18-2,
häftad 80 sidor). Boken kan beställas
av Bengt per e-post; bengt@kj2.se. I
förordet skriver Bengt att boken ger
råd och tips för den som vill göra en
släktbok och den föreliggande tredje
upplagan har anpassats till Disgen 8.2a.
På Bengts webbsida http://www.kj2.se/
slaktforsk finns information kopplad
till boken.

tryckeri. Det avsnittet (det sista)
innehåller regler om copyright för
texter och bilder, pliktexemplar
till universitetsbiblioteken samt
International Standard Book
Number (ISBN-nummer) vilket
utan tvekan är på sin plats.
I boken går Bengt också metodiskt igenom hur man kan
använda formatmallarna i Word
och hur man kan lägga in kyrkoböckernas bilder i sin släktbok.
I kapitlen med systematiska och
tekniska beskrivningar av hur
man kan gå till väga när man gör
en släktbok märks författarens styrka.
Kapitlen ”Kännetecken på en lättläst
skrift” och ”Slutkontroll av boken”
förefaller mig, som är mer intresserad
av innehåll än form – även om formen
är viktig – väl summariska. Jag tycker
i och för sig inte att häftet behöver
fördjupas härvidlag, men några tips
om lämplig inspirationslitteratur hade
utgjort en bra komplettering.

Mats J Larsson

Stöpsleven

S

Boken är indelad i tio avsnitt,
med steg-för-steg-information om hur
man går tillväga och med rika bildillustrationer av de olika momenten.
Utöver hur man gör en släktbok
beskriver författaren i första avsnittet
också hur man gör utskrifter av sidindelade antavlor med Disgen. De flesta
avsnitten innehåller övningar, vilket
underlättar inlärningen. Boken lär oss
i olika avsnitt att göra en släktbok för
CD eller webben, men också för egen
utskrift via laserskrivare, kopiering
hos kopieringsfirma eller tryckning på
DISkutabelt 2010-4

töpsleven heter en släktkrönika
om författarinnans danska släkter,
Söderberg, Bjerre, Feodor Nielsen och
Marschall (utgiven på eget förlag, 154
sidor). Författarinnan heter Merete
Brattström och född Söderberg 1925
i Fredriksberg, Köpenhamn. På grund
av läkarskräck, skriver hon, valde hon
den medicinska banan. Hon gifte sig
1950 med svensken Håkan Brattström
och flyttade till Lund. De fick två söner
1952 och 1953 och familjen flyttade till
Norrköping 1954. Hon blev färdig med
sina medicinstudier 1955, återvände till
Lund och familjen utökades med en
dotter 1958. Hon är med.lic. och har
varit överläkare vid Reumatologen vid
Lunds universitetssjukhus.
Boken tar sin utgångspunkt i
Strandgården i Rudköping på ön
Langeland i Danmark, ett hus av stor
betydelse för släkten, förstår man. I sin
släktkrönika berättar Merete kronologiskt om sina förfäder, men även om

syskon och kusiner. Hon beskriver sin
lust att berätta om människor som levt
före hennes tid och som hon ”råkar ha
kunskap om”. Hon har också använt
arkivmaterial som hennes far, bror och
en släkting samlat.
Hennes granne och vän Gösta
Karleflo, som inspirerat hennes släktforskning, har bidragit med hjälp av
Disgen till Meretes antavla, som omfattar nästan halva boken. På en släktgren
kommer hon till 1500-talet och för 15
generationer sedan stammar hon från
Simon i Lumparby och hans hustru
Ingrid Månsdotter av släkten Utter från
Bastö i Finström på Åland.
Släktkrönikan har naturligtvis
störst intresse för författarinnans släkt
och för personer som är intresserade
av de orter där släkten levt och verkat.
Själv fastnade jag för historien om Andreas Marschall (1783-1842), pianobyggaren från Tyrnau i Österrike,
Meretes morfars farfar. Han kom efter
snickareutbildning via arbete i Wien,
Pressburg och Bratislava till Köpenhamn 1809. 1813 fick han borgerskap
där och tillstånd att bygga pianon.
Hans fabrik blev ledande i Köpenhamn
på pianobyggande under 1820- och
1830-talen och tillverkade 4 - 5 000
instrument. Släktforskare kan se boken
som ett exempel på hur en släktbok
kan göras. Hade författarinnan haft
tillgång till Bengt Kjöllerströms bok,
recenserad här bredvid, hade hon kanske presenterat sin släktkrönika på ett
annat sätt.

Mats J Larsson
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Disbyt
spalten

H

östen är här och nu ökar antalet
Disbytutdrag som kommer till
DIS-Syd. Släktforskare i södra Sverige
har satt igång igen efter en vacker sommar och många släktforskningskurser
går för högtryck.
Bearbetningen av ett Disbytutdrag
sker i princip automatiskt och endast
då data inte kan tolkas görs manuella
rättningar. Med tanke på att Disbytbearbetningen inom DIS-Syd under
ett år omfattar över ½ miljon personer
och 2 miljoner händelser inser man lätt
att mer än enstaka manuella rättningar
finns det inte resurser till.
Minimikravet för att Disbyt skall
acceptera en person är att personen
har förnamn och efternamn samt minst
en registrerad händelse (t.ex. född,
död eller gift) som dessutom måste
innehålla ett datum (minst ett årtal)
samt ett korrekt församlingsnamn. Det
krävs för att Disbyt söker på händelser
för en viss person i en viss församling.
Om dessa data saknas eller släktforskare
stavar församlingsnamnen olika, så
kommer man vid en sökning inte att
hitta händelsen – och då är ju hela
vitsen med Disbyt borta.
Den vanligaste orsaken till att en
person stryks i Disbyt är att församlingsnamnet av någon anledning inte
kan tolkas. Det kan vara felaktigt stavat,
innehålla en förkortning eller kanske
inte är en församling alls, utan bara ett
ortsnamn. Sjöbo är exempelvis inte en
församling – utan tillhör församlingen
Södra Åsum (M). Församlingsnamnet
måste dessutom innehålla en korrekt
länsbokstav. Detta beror på att samma
församlingsnamn finns i flera län i
landet. Om man använder Disgen så
framgår korrekta församlingsnamn av
ortdatabasen och om man använder
andra släktforskningsprogram kan
man enkel kontrollera församlingsnamnens stavning på Skatteverkets
hemsida (www.skatteverket.se). Att
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Disbytbearbetningen ger en
resultatfil med många påpekanden betyder alltså inte att
man är en dålig släktforskare,
utan helt enkelt att man i sitt
släktforskningsprogram inte
använt den syntax som krävs
för att man enkelt skall kunna
överföra data till databasen
Disbyt.
Slutligen vill jag påpeka att det vid
Disbytbearbetningen inte sker någon
som helst kontroll av att de data man
skickar in vare sig stämmer mot källan
eller är rimliga. Varje medlem står själv
för riktigheten av sina egna uppgifter
och självklart kan felaktigheter slinka
med in i Disbyt. Disbyt är ju till för att
skapa kontakt mellan släktforskare som
forskar på samma personer. Men också
att vara en genväg för att enklare hitta
ingångsdata som sedan kan kontrolleras
mot källan – än om man påbörjar släktforskningen med ett blankt blad.
För en tid sedan fick DIS ett
nytt Disbytombud
i Småland. Han
heter Donald Freij
och bor i Värnamo
(donald@freij.se).
Donald var med
och startade släktforskarföreningen
Sällskapet ANE Finnveden 1975,
där han har varit med i styrelsen
olika perioder och han blev nyligen
kassör i Släktforskarföreningen ANE
i Värnamo samt leder grundkurser i
släktforskning. Donald föddes 1947
vid chokladfabriken Cloetta i Ljungsbro, Östergötland och flyttade med
föräldrarna till Värnamo för 60 år
sedan och är numera ägare av ett litet
verkstadsföretag samt skogsbonde.
DIS Syd hälsar Donald välkommen
som Disbytombud och önskar honom
lycka till i sitt viktiga värv!
Välkomna alla nybörjare och erfarna släktforskare med era Disbytutdrag. Gör det till en god vana att
datera upp dina uppgifter i Disbyt en
gång om året.

Ronnie Thomasson
disbyt@dis-syd.se

Arkivens dag i Lomma

L

ördagen den 13 november firade
Lomma Arkivens dag med öppna
hus i Kommunarkivet och i Lomma
Burlöv Släkt- och folklivsforskares
föreningslokal. Dessutom var Lomma
Museiförenings galleri ”Kraften” öppet. I Kommunhuset vid Strandvägen,
som jag nu besökte för första gången,
visades utställningen Lomma centrum
i förändring med massor av fotografier
från centrala Lomma under de senaste
trettio åren. I lokalen visade Lomma
Museiförenings kassör och redaktör
Tommy Nordström sin samling av
ännu äldre foton från Lomma.

Lommas arkivarie Anna Ursu hälsade välkommen till utställningen och
hade guidade turer för intresserade till
kommunarkivet i husets källare. Där
förvaras dokument från 1863 fram till
våra dagar, bl.a. protokoll från nämnder
och styrelser, räkenskaper, skrivelser,
kartor, fotografier och ritningar, totalt
ca 1 500 hyllmeter. Här finns också
gamla handlingar från byarna Lomma,
Vinstorp och Karstorp, de äldsta från
1700-talet. Förutom det offentliga
materialet har privatpersoner och föreningar skänkt fotoalbum och tidningsurklipp till kommunarkivet.
I förteckningen över skolpliktiga
elever i Lomma 1907-08 hittade jag
min morbror Ivar, född 1904, som
växte upp hos sin morbror Karl Olsson
och hans hustru Betty på Haboljung.
Även deras son, Ivars kusin och ”fosterbror” Edvin, född 1900, fanns på listan.
Jag kommer att besöka kommunarkivet
DISkutabelt 2010-4

fler gånger för att se vad som finns i
”gömmorna”. Anna Ursu rekommenderade en telefon- eller e-postkontakt
i förväg, så hon kan förbereda vad som
kan vara intressant (040-641 11 06,
anna.ursu@lomma.se).
Innan jag lämnade kommunarkivet
tog jag ännu en titt på Tommy Nordströms foton och såg bl.a. en fin bild på
den nyligen avlidne Lommakonstnären
Arne Lindkvist, en gång min teckningslärare på Lomma Centralskola, i
dansens virvlar med en icke identifierad
dam i en likaledes oidentifierad lokal,
taget för ca 50 år sedan. Tack Tommy
för dina stora insatser för Lomma!
Jag promenerade sedan söderut
längs Strandvägen mot Folkets Hus och
släktforskarföreningen. Jag passerade
centrumhuset, nästan nedrivet. Centrum med torg planerades och byggdes i slutet av sextiotalet. Jag jobbade
några somrar på Posten, som flyttade
dit 1969. Kommunen ska bygga nytt
på platsen. Som “mitt” Lomma har
förändrats de senaste 40 åren!
Släktforskarföreningen håller till i
sal 2 på Folkets Hus, en lokal som jag
inte besökt sedan tidigt 1960-tal, då
SSU huserade där. Det slog mig direkt
att jag aldrig sett rummets vackra takmålningar, i huset byggt 1898. Jag fick
bekräftat att målningarna hade varit
övertäckta och tagits fram vid en renovering omkring 1970. En välgärning,
som gjorde rummet, mycket mindre än
jag mindes, absolut vackrare!

Besökarna, bl.a en man som jag tog
med från Kommunhuset, fick hjälp av
styrelsen med att hitta uppgifter om gamla släktingar. Och jag själv fick en oförglömlig pratstund med Birgitta Andersson och Cay Mathiasson, på fotot ovan,
om personer i ”gamla Lomma”.

Mats J Larsson
DISkutabelt 2010-4

Program för DIS Syd våren 2011

Reservation för ändringar – kontrollera på vår hemsida www.dis-syd.se
ÅRSMÖTE DIS Syd
2011-04-10
Plats: Malmö, lokal ännu inte klar
Tid: 13.00 -16.00
Kontaktperson Jan Nilsson
jan@dis-syd.se
SLÄKTFORSKNINGENS DAG
2011-03-19
Plats: på olika orter i landet & ACS
Kontaktperson din lokala släktforskarförening
ESLÖV
Plats: Karidal, Tröskevägen 2, buss 2
från stationen 3 gånger/timme, parkering på Föreningstorget.Kontaktperson:
Kerstin Olsson kerstin@dis-syd.se
Kostnad 30 kr inkl. fika
2011-01-29
DISGEN-träff
Tema: Endast för nybörjare
Tid: 13.00 - 16.00
2011-02-05
DIS-träff för Mac- och PC-användare
Tema: Gör en egen släktbok
Tid: 13.00 - 16.00
2011-02-26
DISGEN-träff
Tema: Utskrifter
Tid: 13.00 - 16.00
2011-03-05
DISGEN-träff
Tema: Utskrifter
Tid: 13.00 - 16.00

Kontaktperson: Gunnar Persson
gunnar@dis-syd.se
Kostnad 30 kr per gång inkl. fika, ingen
anmälan
2011-01-22
DISGEN-träff
Tema: Grundläggande inmatning för
nybörjare
Tid: 13.00 - 16.00
2011-02-19
DISGEN-träff
Tema: Grundläggande inmatning
fortsättning
Tid: 13.00 - 16.00
2011-03-12
DISGEN-träff
Tema: Dubblettsökning, flytta/koppla
Tid: 13.00 - 16.00
2011-04-16
DISGEN-träff
Tema: Utskrifter i Disgen
Tid: 13.00 - 16.00
KRISTIANSTAD
Plats: KSFs lokal på Almvägen 18 B
Kontaktperson: Rune Jönsson
rune@dis-syd.se, 044-245217
Cirklarna riktar sig till nybörjare.
Kostnad 30 kr per gång inkl. fika,
obligatorisk föranmälan
2011-02-09
DIS-cirkel
Tema: Grunderna i Disgen 8.2a
Tid: 18.00 - 20.30

2011-04-02
DISGEN-träff
Tema: Kartan
Tid: 13.00 - 16.00

2010-03-09
DIS-cirkel
Tema: Backup, anförluster, dubbletter
Tid: 18.00 - 20.30

2011-05-07
DISGEN-träff
Tema: Vi svarar på frågor som skickats
i förväg till kerstin@dis-syd.se
Tid: 13.00 - 16.00

2010-04-06
DIS-cirkel
Tema: Disbytutdrag, kartor, porträtt
Tid: 18.00 - 20.30

HÖGANÄS
Plats: Kullabygdens Släktforskares
lokal, Linnégatan 15, Höganäs

RONNEBY
Datum för träffarna i Ronneby bestäms
efter årsskiftet. Se www.dis-syd.se.
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Begränsad eftersändning

B

Vid definitiv eftersändning retur med
den nya adressen till:
DIS Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund

Nu är vi fler än 3 000!
DIS Syd är en ideell förening som startade 1992. Föreningens ändmål är att främja kunskapen
om, förståelsen för samt användningen av datorn som redskap i släktforskningen.
När du blivit medlem och har frågor så hjälper vi dig. Vi ställer upp med faddrar och kurser i
ditt närområde. Vi hjälper dig att få ut mer av DIS produkter.
DIS Syd är den sydligaste regionföreningen i DIS, Föreningen för Datorhjälp I Släktforskningen.
Vi samlar medlemmar från Skåne, Blekinge och södra Halland där fyra av fem DIS-medlemmar
även är medlemmar i DIS Syd.
DIS Syd samarbetar med Skånes Genealogiska Förbund och de ca tjugo lokala släktforskarföreningar som finns i regionen och vi medverkar ofta i deras olika sammankomster.
Vi anordnar egna arrangemang av olika slag, t.ex utbildningar. Se vårt program på föregående
sida. Vi har förståss en egen hemsida för att underlätta elektronisk kontakt släktforskare emellan.
		Föreningens medlemsblad, DISkutabelt, kommer ut fyra gånger per år med användarerfarenheter,
tips, programnyheter och föreningsnytt.
Medlemsavgiften i DIS Syd är 50 kr om året, 25 kr för familjemedlemmar. Det förutsätter medlemskap i DIS som kostar 130 kr om året, 65 kr för familjemedlemmar.

Kom med du också och se vad vi har att erbjuda!
Styrelse:

Jan Nilsson
Caj Nilsson
Bengt Kjöllerström
Bo Lundgren
Rune Jönsson
Kerstin Olsson
Gunnar Persson

Faddrar:

Anders Larsson
Arne Sörlöv
Bengt Kjöllerström
Gunnar Persson
Holger Andersson
Jan Nilsson
Ove Billing
Rune Jönsson
Helge Olsson
Kerstin Olsson
Georg Aagerby

Lagerlöfs väg 14
Herrevadsgatan 20
Östra Vallgatan 41
Avenboksvägen 3
Orienteringsgatan 4
Östra Ströö 2602
Långarödsvägen 8

245 32
268 31
223 61
372 52
291 66
241 91
263 32

Storgatan 17
233 31
Norra Alnaryd 216
370 33
Östra Vallgatan 41
223 61
Långarödsvägen 8
263 32
Remmaregränd 1
226 51
Lagerlöfs väg 14
245 32
Torngatan 13
312 31
Orienteringsgatan 4 291 66
Västergatan 28
231 70
Östra Ströö 2602
241 91
Gildshøj 86 DK-2605 Brøndby

Disbyt-ombud

Ronnie Thomasson Östervångsvägen 15

Staffanstorp
Svalöv
Lund
Kallinge
Kristianstad
Eslöv
Höganäs

046-255788
0418-668324
046-126018
0457-24413
044-245217
0413-31025
042-330515

Svedala			
Tving
0455-70304
Lund
046-126018
Höganäs
042-330515
Lund
046-248069
Staffanstorp 046-255788
Laholm
0430-14120
Kristianstad 044-245217
Anderslöv
0410-20002
Eslöv
0413-31025
Danmark
+45-43965337

224 60 Lund

046-122100

jan@dis-syd.se
caj@dis-syd.se
bengt@dis-syd.se
bo@dis-syd.se
rune@dis-syd.se
kerstin@dis-syd.se
gunnar@dis-syd.se

Ordförande
Kassör
Webmaster
Ledamot
Sekreterare
Mac-ansvarig
Fadderansvarig

anders@dis-syd.se
arne.s@dis-syd.se
bengt@dis-syd.se
gunnar@dis-syd.se
holger@dis-syd.se
jan@dis-syd.se
ove@dis-syd.se
rune@dis-syd.se
helge@dis-syd.se
kerstin@dis-syd.se
g.agerby@jubii.dk

PC-fadder
PC-fadder
PC-fadder
PC-fadder
PC-fadder
PC-fadder
PC-fadder
PC-fadder
Mac&Reunion-fadder
Mac-fadder
PC-fadder, Danmark

disbyt@dis-syd.se

Disbyt-ombud

var med i dis syd
var med och påverka utvecklingen
var med och hjälp dina släktforskarkamrater där du kan
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