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å har vi tinat upp från vinterns hårda grepp, hoppas jag! Vi närmar oss
april och äntligen ska Gärds härads hembygdsförening i samarbete med
Kristianstadsbygdens släktforskarförening återuppta sina släktforsknings- och
sockendagar i Degeberga hembygdspark. I år blir det den 2-3 april. DIS Syd
kommer naturligtvis att finnas på plats söndagen den 3 april.
Vid årsmötet i DIS, som ägde rum den 12 mars i Västerås övertog jag skötseln
av DIS-arkiv från Kjell Weber. Så nu är Ni välkomna att sända in kopior av ert
material för framtida arkivering till mig. Se information på DIS hemsida under
DIS-arkiv. Bortsett från att man har arkiverat en säkerhetskopia om datorn själs,
brinner eller om man plötsligt avlider eller blir svårt sjuk, så finns det en säker
backup i DIS-arkiv om något händer. Lämpligt är att skicka in sin forskning efter
större uppdateringar eller en gång om året. Servicen är kostnadsfri för medlemmar.
Bygget framskrider på Arkivcentrum Syd på Gastelyckan i Lund. Man har
grävt ett stort hål och gjutit där huvudbyggnaden skall stå. Det beräknas stå
färdigt i mars 2012.
Till vårt årsmöte i Sölvesborg har Gunnar Persson från Höganäs aviserat att
han vill avgå från styrelsen där han suttit i många år. Han har bl.a. skött kontakten med våra lokala faddrar och på ett föredömligt sätt tagit hand om den lokala
utbildningen i Höganäs tillsammans med Arne Hallberg från Helsingborg. Vi får
hoppas att båda fortsätter med sina populära utbildningsträffar. Jag vill på mina
och styrelsens vägnar framföra ett djupt tack för allt arbete som Gunnar och hans
hustru Dorrit lagt ner under åren.
Elisabeth Reutersvärds efterlängtade handbok ”Okänd fader” har äntligen
kommit ut. Den ges ut av Sveriges Släktforskarförbund och kostar 195kr. Den säljs
också av Skånes Genealogiska Förbund. De har öppet varje torsdag förmiddag på
ACS. För sortiment se SGFs hemsida www.sgf.m.se under e-bokhandeln.
Sveriges Släktforskarförbund har utnämnt 2011 till jubileumsår med temat
”Arkivens dolda skatter – sök svaren i originalen”. Originalen är något många,
framförallt nya släktforskare, kanske glömmer då det blivit lättare att söka och
hitta information på nätet. Men man ska alltid kontrollera uppgifterna mot originalkällorna och framför allt anteckna var de finns så man kan gå tillbaka om man
behöver. Dessutom finns det väldigt många andra intressanta arkivhandlingar än
kyrkböckerna både på Landsarkivet och framför allt i kommunarkiven.
Vi syns och hörs!

Jan Nilsson
Er Ordförande

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 nummer är den
den 9 maj 2011.

Omslagsfotot har tagits av Jan Nilsson,
tidningens fotograf tillika föreningens
ordförande. Folket Hus i Sölvesborg har
Bo Lundgren plåtat. Bo Göran Carlberg
har ställt bilder till förfogande för sin
artikel och redaktören för sin.
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Redaktörens spalt

M

in mors halvsyster emigrerade
den 1 maj 1922. Hennes namn
var Elin och hon kallades därefter ”Elin
i Amerika” för att skilja henne från
svägerskan, som också hette Elin. Elin
Ulrika föddes på Haboljung i Lomma
1894. Hennes mor hette Betty Olsson. Fadern var då okänd och är det
fortfarande vad jag vet. Betty gifte sig
med Karl Olsson, tegelbruksarbetare
och så småningom brosvängare. De fick
sonen Edvin 1900 och Karl Olsson blev
även Elins far.
Bettys yngre syster Johanna gifte sig
1902. De fick en dotter, Karin, som dog
efter 14 dagar och sonen Ivar föddes
1904. Johannas man dog året därpå och
Ivars morfar Nils Andersson blev hans
förmyndare. Ivar flyttade till honom
på Haboljung och växte upp hos Betty
och Karl med sina kusiner Elin och
Edvin. De blev som halvsyskon. Syster
Johanna råkade lika illa ut som Betty.
Hon fick barn med en man som inte
var karl för sin hatt. Så föddes min mor
Elsa i Lomma 1911, förresten samma
dag som Gustaf Fröding dog. Också
mor hamnade som fosterbarn hos Betty
och Karl där hon växte upp med sin
bror och sina ”halvsyskon”.
Grannen på Haboljung hette Henrik Karlsson och hustrun Elna Svensdotter. De hade fem döttrar och lika
många söner. Släkthistorien lyder att
sonen Albin (f 1885) före sin emigration till Canada 1904 lovade Elin, då
tio år, att komma tillbaka och gifta
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sig med henne. Albins moster Kerstin
bodde i Canada och var gift där med
Paul Young, som erbjöd Albin arbete
och betalade resan över Atlanten. Elin
blev bagerska i Malmö och så småningom i Stockholm. Släktskrönan säger
att hon även skaffade sig fästman
där. Albin återkom till Sverige 1921
och enligt släkten så reste han då till
Stockholm och hämtade hem Elin. I
Lomma församlingsbok återkommer
hur som helst Elin från Engelbrekts
församling i Stockholm till Haboljung
sommaren 1921. Albin och Elin emigrerar den 1 maj 1922, Albin för att
aldrig återvända.
Vilken väg de tog till Nordamerika
vet jag inte. Jag har fått veta att Albins första resa gick över England till
Canada och sannolikt tog de unga
tu samma väg 1922. De tog sig från
Canada över hela kontinenten till
staten Washington där de gifte sig i
Astoria samma år. Albin blev farmare på
Pudget Island, en ö i Columbiafloden.
Deras tanke var att tjäna pengar på sitt
jordbruk och återvända till det gamla
landet, men depression under trettiotalet och andra världskriget stäckte deras
planer. Det framgår ur brev från Elin
till mor på trettiotalet och även i brev
från mor Betty till Elin, i kopior från
amerikasläktingar. Albin och Elin fick
tre söner Einar (f 1923), Alvar (19262007) och Robert eller Bob (f 1929).
Elin återsåg aldrig sin mor Betty,
men besökte sin ”far” Karl Olsson
och släkten i Sverige 1947, 1959 och
1965. Vid det första besöket hade hon
sonen Einar med sig. Einar dokumenterade besöket på färgfilm(!). Ett klipp
ur Einars film finns i ”Mitt Hjärtas
Malmö”, volym 7. Einar och Bob har
med och utan familjer besökt Sverige
flera gånger. Senast 2009 var Bob med
sonen Larry i Sverige. Alvar skulle ha
besökt Sverige 2001. Allt var klappat och klart, men avresedagen flög
terrorister in i Tvillingtornen i New
York. Alvar fick så cancer och kunde
inte resa mer.
I höstas skulle så min syster åka
över pölen för att besöka sin dotter,
som gjorde en utbytestermin på universitetet i San Diego i Kalifornien.
Dit åkte hon via Seattle där släkten

bor. Hon fick träffa Einar och Bob
med familjer, besöka Cathlamet där
Elin och Albin bodde som pensionärer
och kyrkogården på Pudget Island där
de vilar nu. När min syster kom hem
så hade hon utöver en fantastisk berättelse och foton också en CD från Larry
med gamla fotografier. De fick fart på
släktforskargenen hos er redaktör och
ni kan läsa om det på sidan 9.
Jag är glad att kunna presentera
en ny medarbetare i detta nummer,
Bo-Göran Carlberg, en kamrat till mig
och min syster från studietiden i Lund.
Hans artikel om Josef Josefssons livsöde
finns på sidan 8. Det är förresten BoGöran som är pappa till att vi anger
tidningens namn och nummer nederst
på varje sida som service åt den som vill
spara artiklarna som källreferenser.
Jag hälsar också till Lommabon
Sven Lindahl, som skrev några uppskattande rader om min förra spalt,
där jag berörde Lommapolitiker på
femtiotalet. Sven påpekade ett fel som
jag gjorde mig skyldig till. Jag vill be
om ursäkt för att jag påstod att folkskollärare Otto Olin var folkpartist.
Han var socialdemokrat. Rätt ska
vara rätt! Däremot var en annan folkskollärare folkpartist, Fritz Palm, sedermera överlärare och rektor i Lomma.
På mellanstadiet när vi lekte gömme
på rasterna kunde vi ropa; “Fritz Palm”
i stället för “fritt fram”. Ett oskyldigt
barnanöje på den tiden.

Mats J Larsson
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Skapa ordning
bland anorna i
Disgen

T

vå av våra erfarna faddrar Ove
Billing och Bengt Kjöllerström
har hittat en fadderfråga som är av
intresse för DISkutabelts läsare. Den
lyder; “Jag har forskat fram i både min
och min hustrus släkt och nu undrar jag
om det finns (möjlighet) anledning att
dela dessa båda släkter i var sin separata
släkt? Har även en del andra släkter som
jag skulle vilja dela på.”
För att lösa problemen utnyttjar
man funktionen Verktyg/Flytta personer och skapar först en ny tom flock och
en söklista som innehåller de personer
som ska flyttas. Lättast gör du nog det
genom att välja en person i den grupp
du vill flytta och se till att den ensam
finns i söklistan. Högerklicka sedan i
listan och välj Utöka listan. Bland de
alternativ du då får upp väljer du det
som tar med alla som på något sätt är
släkt. Till slut flyttar du då söklistans
innehåll till den nyskapade flocken.

Flockar, arkiv och datamappar
Behovet att dela upp sitt material
i mindre grupper var förr en nödvändighet p.g.a. minneskapaciteten
i den tidens datorer. Då infördes
begreppen arkiv för orelaterade personer och flockar för besläktade personer. I dag saknas dessa begränsningar och vi kan ha ett obegränsat antal
personer i Disgen.
Nu för tiden bör arkiv inte användas när man använder s.k. Disgenorter
och Disgenkällor, eftersom dessa i
samma datamapp blir gemensamma
för allt material i mappen. Arkiven bör
därför ersättas med olika datamappar,
medan flockar fortfarande kan vara bra
för att skapa viss ordning. Som standard
placerar Disgen alla inmatade personer
i samma flock, basflocken.
Disgen skiljer inte på om en person
tillhör den ena eller andra flocken, alla
individer i de olika flockarna behandlas
lika så länge man inte uttryckligen begär
särbehandling vid t.ex. sökningar.

4

Vad är flockar bra till?
Många gånger kan det ändå vara av
intresse att dela upp de inmatade
personerna i Disgen så att man får
en bättre ordning på dem. Man kan
direkt på “personnumret” se om Anders Andersson tillhör den ena eller
andra släkten, man kan lättare göra
söklistor på en släkt, man ser lätt hur
stora släktdelarna är osv. Har man fått
släktdata från en annan forskare kan
de placeras i en sorts “karantän” i en
särskild flock, så att de är åtskilda från
det egna materialet. De kan då väljas
bort i t.ex. Disbyt-utdrag för att inte få
onödiga träffar gentemot givaren eller
om man i andra utdrag eller i söklistor
vill begränsa sig till det ursprungliga
materialet. Publicerar man släktforskningen på nätet kan det vara praktiskt
att lägga alla dem som inte vill synas på
nätet i en särskild flock.
Det vanligaste är att placera far
och mor i var sin flock med sina respektive anor. Har man en partner blir
det då fyra flockar.
Några tar ytterligare
ett steg bakåt och får
då åtta flockar. Man
kan kanske tänka sig
någon annan indelning, såsom tidsmässig efter t.ex. födelseår,
eller ortsmässig efter
födelseort eller län.
Har du “fritt hängande” personer eller
grupper i en flock kan
det vara svårt att hitta
dem. En lösning är
då att flytta alla som
är släkt med varandra till en helt ny för
ändamålet skapad flock. De som då
är kvar i den ursprungliga flocken är
förstås sådana som inte har fått “någon
fast fot i tillvaron” hos dig.
I det dagliga arbetet med sina anor
ser man kanske inte så mycket av denna
flockindelning. Varje person har alltid
ett id-nummer och detta innehåller
även ett flocknummer, om det finns
mer än en flock. I mappen dg82data/
D-STAND finns två filer, DD?.dg8 och
DX?.dg8, för varje flock man skapat,
där ? står för flocknumret. Antalet

flockar är i praktiken obegränsat. Vill
man oåterkalleligen radera en flock är
det bara att i Utforskaren radera dessa
båda filer. Detta kan användas om man
vill radera en hel grupp av personer.
Första frågan man måste ställa
sig; Tillhör alla personerna i princip
samma släkt? Svarar du nej på frågan
är det en god idé att lägga avvikande
släkter i olika datamappar för att skilja
dem åt. Kanske handlar det om Greta
Garbos släkt eller en grannes. Tänk på
att du och din fru genom era barn är
relaterade till varandra och därför bör
finnas i samma datamapp. Skriver du ut
en antavla för din son vill du antagligen
att inte bara den ena förälderns anor
ska tas med.
Skapa nya datamappar
För att skapa olika datamappar går
du till Skapa/Ny datamapp. För att
flytta personer till denna mapp kan
du använda en säkerhetskopia eller
exportera/importera som Gedcomfil
eller som Disgens textfil.

Bild 1 På fliken Inställningar bocka för Använd flera
flockar och Fråga efter flock för nya personer

Skapa nya flockar
För att kunna skapa nya flockar måste
man först ändra i Disgens inställningar
under Verktyg/Inställningar fliken
Inmatning. Sätt en bock för Använd
flera flockar och Fråga efter flock för
nya personer. Sätt inte bock för Använd
flera arkiv, se bild 1. När det är klart
kan du skapa en ny flock under Skapa/
Ny flock ... .
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Relationerna bevaras
Alla relationer bevaras även om personerna tillhör olika flockar. Man kan
ha, men behöver inte ha, kopplingar
mellan flockarna. Givetvis ska man t.ex.
ha en gifterelation mellan sin far och
mor även om dessa finns i var sin flock,
annars blir ju tavlorna felaktiga. Denna
koppling åstadkommes automatiskt
under inmatningen, när programmet
frågar efter vilken flock den nya personen ska placeras i och programmet
frågar sedan detsamma vid inmatning
av varje ny person. Detta frågande
kan avbrytas (se Inställningar) och då
placeras den nye i samma flock som den
man just då har som centrumperson.
Om man sålunda skapar en son till
en far som centrumperson så kommer
sonen i samma flock som fadern men
om modern, som kanske finns i en annan flock, står som centrumperson, så
hamnar barnet i hennes flock.
Även från en främmande flock kan
man naturligtvis ha kopplingar in till
sitt eget material. Man bör dock, innan
man gör en sådan koppling, studera det
nya materialet för att ta reda på om det
finns gemensamma personer.
En person får förstås, lika lite
som verkliga livet, i Disgen inte
finnas i två exemplar. Disgen
accepterar visserligen dubbletter,
men man får an- och stamtavlor
som inte blir korrekta.
Så här delas befintliga
flockar
När en viss gren av släkten ska
föras till en ny flock gäller det
först att bestämma gränsdragningen. Vi antar här för enkelhetens skull att du vill ha det
som flertalet andra, d.v.s. att alla
på fars sida går till flock 1, alla
på mors till flock 2, din partners
far till flock 3 och partnerns mor
till flock 4. Vi måste också avgöra om
gemensamma barn ska gå till faderns
eller moderns flock. Här väljer vi det
vanligaste, faderns.
1. Börja med att göra en säkerhetskopia,
så att du när som helst kan gå tillbaka
och börja om från början om det inte
går som det ska. Alla operationer då
man flyttar personer är känsliga, om
DISkutabelt 2011-1

strömmen skulle gå kan Disgens datafiler bli skadade.
2. Koppla loss giftet mellan
både din far och mor och
mellan partnerns far och mor,
men även mellan dig och din
partner. Losskopplingen ska
göras så att mannen alltid står
som centrumperson och kvinnan står som partner i respektive gifte när du högerklickar
på kvinnan och väljer Koppla loss. På det sättet stannar
barnen kvar under mannen
och förblir i hans flock. Med detta
står nu de fyra släktgrenarna fria från
varandra, förutsatt att det inte finns
andra knytningar mellan släkterna. I
så fall måste du lossa även dessa. Anteckna var du kapat banden, så att de
kan återställas i punkt 9.
3. För in någon från din fars sida i en
söklista, högerklicka var som helst i
listan och välj alternativet Utöka listan
eller välj direkt Ctrl+U, se bild 2. Bland
alternativen väljer du Alla som på något
sätt är släkt. Söklistan utökas och den
innehåller bara fars släktingar.

Bild 2 Utöka söklistan genom att ta med Alla
som på något sätt är släkt

4. Gå till Skapa/Ny flock. Väl ett ledigt
lämpligt nummer och skriv en kort
beskrivning, se bild 3.
5. Gå till menyradens Verktyg och välj
Flytta personer. Välj den nyss skapade
flocken som mottagande och verkställ.
Personerna i flocken omnumreras på ett

Bild 3 Skapa en ny flock och ge den en kort
beskrivning

sätt som inte är styrbart men alla får det
nya flocknumret. Vilket nummer centrumpersonen har syns i nedre vänstra
hörnet av familjebilden. Kanske får du
också upp en varning om att det finns
ett fel i Disgens filer, men den kan du
ignorera. Du har ju själv kopplat loss
på några ställen och det är det Disgen
reagerar på.
6. Därmed är överföringen av den
första grenen klar och du kan fortsätta
med de andra grenarna på samma sätt
och alltså följa principerna i
punkterna 3 - 5 ovan.
7. Nu är det dags att kolla
innehållet i de gamla flockarna. Där kan finnas enstaka
personer eller små släktgrenar,
som inte varit kopplade till
materialet i övrigt och som
du därför aldrig fått utskrivna
eller kanske vetat om att du
haft där. Antingen får du helt
sonika radera dem eller också
får du dels flytta grenen till
rätt flock och dels där omedelbart, medan du kommer ihåg
deras anknytning till de andra,
koppla ihop dem på rätt ställe.
Kontrollen av flockinnehållet
gör du genom att välja Sök /
Personer och sedan Nollställ. Nedtill
markerar du Flockar som du väljer
och startar sedan sökningen, se bild
4. När frågan kommer vilken flock du
vill söka i väljer du förstås den gamla
flock du ville kolla och normalt får du
då beskedet att ingen söklista kunde
upprättas eftersom flocken var tom.
Fortsätt med de andra gamla flockarna
om det finns fler.
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Bild 4 Skapa söklista genom att först klicka på Nollställ
och sedan markera söka i Flockar som du väljer

8. Om du nu vill ändra nummer på
flockarna till något annat, så går det
också för sig. I så fall skapar du en
söklista med flockens innehåll (tomma
sökkrav (= alla) men med önskad
flock) och flyttar söklistans innehåll

till önskad flock, t.ex. någon
av de nu tomma från tidigare
operationer. Om du i stället
konstaterat att den gamla
flocken är tom och att du inte
längre vill ha den kvar, så kan
du också radera den. Det bör
i så fall ske i Filhanteraren/
Utforskaren (utanför Disgen)
genom att där radera filerna
DD?.dg8 och DX?.dg8, där ?
står för det flocknummer du
önskar radera. Detta kan vara
ett sätt att radera flera personer.
Samla dem du vill radera i en söklista
och för dem till en ny flock, som du
sedan raderar.
9. Nu kan vi åter koppla ihop dem, som
du tidigare kopplade loss, alltså dels far
och mor i din och din partners grenar,
dels dig själv och din partner samt

givetvis de andra relationer du tidigare
lossat. Du kan läsa om hur man gör
denna hopkoppling under Flytta och
Koppla på sidan 58 i manualen.
10. Nu återstår bara att provköra och
på olika sätt kolla att allt fungerar som
det ska och förhoppningsvis kan du
konstatera att det nu är bättre ordning
och reda bland dina anor. Samtidigt
har du kanske kunnat städa bort en del
“löst folk”, som kommit dit av misstag
och sedan glömts bort.
11. Titta också i manualen under rubriken Arkiv och Flockar.
Lycka till hälsar

Ove Billing &
Bengt Kjöllerström
ove@dissyd.se bengt@dissyd.se

SSf 25 år!
Upprop om arbetskraftsinvandring

U

nder 2011 kommer Skånes
hembygdsförbund att ge ut en
årsbok. Årsbokens tema är skånsk
industrihistoria från efterkrigstiden
och fram till idag. I fokus vill vi sätta
människorna i industrin. Det blir
berättelser om arbete och erfarenheter,
yrkesroller och yrkesidentiteter,
varvsarbetare och päreplockerskor. Vi
vill skildra industrin i tätorten, men
också på landsbygden. Barns och
kvinnors verklighet ska framhållas
likväl som männens. Vi vill också
understryka invandringens enorma
betydelse när det gällde att förse den
snabbt framväxande industrin med
arbetskraft. I det behöver vi er hjälp!
Vi söker bilder, minnesberättelser,
tidningsurklipp, föremål m.m. som
skildrar arbetskraftsinvandringen under
efterkrigstid, särskilt till mindre orter
i Skåne.
Tänk efter, förekom det sådan
invandring till er ort eller bygd? Vilka
kom och till vilka industrier? Vilka
yrken företrädde de? Hur togs de emot?
Vilken betydelse hade invandringen
för orten eller bygden? Vilka avtryck,
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synliga ännu idag, lämnade den? Hur
fungerade mötena med ortsborna?
Kanske har ni personliga minnen av
sådana möten?
Har ni något i era samlingar eller
privata gömmor som kan illustrera arbetskraftsinvandringen till just er plats?
Skicka i så fall in en bild, helst digitalt,
och skriv därtill max en halv A4-sida
där ni resonerar kring ovanstående
frågor eller i allmänhet beskriver det
som känns viktigt i sammanhanget.
Resultatet av era ansträngningar blir
med största sannolikhet en bildsvit med
texter. Vi förbehåller oss därför rätten
att förkorta era texter.
Vi behöver ert material allra senast
den 6 maj 2011, men för naturligtvis
gärna en diskussion med er dessförinnan. Fundera, diskutera, gräv i arkiven
och hör av er!
Med vänliga hälsningar

Maria Casagrande

maria.casagrande@skaneshembygdsforbund.se

S

veriges Släktforskarförbund (SSf )
utlyser 2011 till ett jubileumsår för
släktforskarrörelsen. Ett jubileumsår
där förbundet vill verka extra mycket
för att lyfta fram släktforskningen som
den starka rörelse den är och påvisa
hur spännande det är att söka sina
rötter för en bred allmänhet. Vi ska
synas lite mera än vanligt 2011! Vi
har visat att vi är en fantastisk rörelse
under 25 år och det ska vi fira 2011!
Alla medlemsföreningar är inbjudna att
vara med och fira!
De föreningar som vill arrangera
ett jubileumsprogram får ett bidrag om
max 2.000 kr från förbundet. Pengarna
kan användas till att t.ex. betala en
föredragshållare, en annons i lokaltidningen, hyra en lokal, resebidrag för
arkivbesök etc. Föreningen utformar
och genomför programmet utifrån egna
förutsättningar och i egen regi.
Föreningen kan fritt välja hur
man vill genomföra programmet; - ett
arkivbesök, en föredragshållare med
ett tema som inspirerar till besök vid
ett arkiv eller på annat sätt lyfter fram
arkivmaterial som kan ge släktforskaren
”mer kött på benen”.
Läs mer i Angeläget 3/2010 där vi
har saxat informationen.
DISkutabelt 2011-1

Välkommen till Årsmötet 2011
Söndagen den 10 april kl. 13.00 – 16.00
Folkets Hus i Sölvesborg
DIS Syd kallar sina medlemmar till årsmöte söndagen den 10 april kl. 13. Mötet äger
denna gång rum i Sölvesborg i det fagra Blekinge. Möteslokalen ligger i stadens Folkets
Hus. ABF samverkar med DIS Syd om arrangemanget.
Årets föredrag handlar om Snapphanar och andra gränskrigare. Det blir Johnny Karlsson
som kommer att dela med sig av sitt kunnande om snapphanar och om snapphanetiden i gränsbygderna mellan Danmark och Sverige. Johnny är en Olofströmsprofil och
bokhandlare som driver antikvariat i Olofström och Lyckeby. Du kan ofta hitta honom
i Holje bokhandel. Holje är ett äldre namn på Olofström.

Program
•
•
•
•

Johnny Karlsson, föreläsning "Snapphanar och andra gränskrigare"
Kaffe eller te och smörgåsar serveras till en billig penning
Årsmöte, dagordning, årsberättelse, bokslut och valberedningens förslag finns på hemsidan
Efter årsmötet finns det möjlighet att söka i DISBYT, träffa styrelsen m.m.

• ABF finns på plats liksom Skånska Knektregistret och Tommy Lilja
• Ta gärna med Dig bilder som Du vill ha hjälp med att skanna in. Ivar Björklund från
Veberöd kommer som vanligt hjälpa Dig till självkostnadspris

Välkommen till årsmötet
och påverka föreningens
kommande verksamhet
eller bara umgås en stund
med likasinnade
DISkutabelt 2011-1
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Josef Josefsson

ett livsöde från
slutet av 1700-talet

I

samband med släktforskning inför
ett barnbarns dop stötte jag på ett
livsöde som verkl igen fick mig att
fundera över tillvarons olika förutsättningar. Livet för våra förfäder var sannerligen helt annorlunda jämfört med
vårt ombonade moderna liv. Vanligen
tänker jag kanske inte så mycket på
dylikt när jag slentrianmässigt jagar
släktskap och fakta över födelse, liv
och död.
Helt kort om det hårda öde som
barnbarnets förfader drabbades av.
Ett av barnbarnets tillnamn är Josef
som ett äreminne över sin farmors far.
När jag gick bakåt i den grenen fann
jag tre stycken Josef och en Josefsson,
den förste född 1752.
Den förste Josef får en son som
föds den 16 april 1785. Det är dock
osäkert om han hinner få reda på det
eftersom han avlider samma dag som
sonen föds. Sonen får även han namnet
Josef, som en hyllning till fadern kan
man tänka. Mindre än två månader
senare – den 6 juni - avlider så Josefs
moder. Svårt att tänka sig en värre start
i livet; föräldralös vid två månaders
ålder. I husförhörslängden från den
aktuella tiden har prästen tyvärr slarvat
med att notera vad som då händer med
Josef och hans tvåårige bror, Magnus.
Fadern och modern samt två syskon
är noterade som avlidna, medan Josef
och hans bror är strukna, men utan
någon tilläggsnotis eller sidhänvisning
i husförhörslängden.
Planlöst bläddrade jag bakåt i husförhörslängden (elektroniskt!) tills jag
nådde de sista blanka sidorna. Och se
– där hade den slarvige prästen i alla fall

Vill du bli Röttervän?
Sveriges släktforskarförbunds
Rötter,
nättidning med alla sina tillhörande
funktioner har ingen prenumerationsavgift. Den kan användas helt utan
kostnad och det tycker alla är bra.Men
det kostar naturligtvis att driva och
utveckla alla fantastiska delar!
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Texten lyder; Gossen Josef Josefsson i Torsjö Månsagård en katekes

gjort en minnesanteckning som ledde
mig vidare. Han hade 1790 noterat om
utdelade böcker; katekeser och abcböcker, som ni kan se på bilden ovan.
På Månsagård hittar jag vår Josef
och även hans storebror Magnus som
fosterbarn hos ett av Josefs dopvittnen.
Det paret var barnlöst när de fick rycka
in som styvföräldrar till bröderna. Vid
den tiden var det verkligen på allvar att
vara dopvittne eller fadder.
När jag följer Josef framåt i tiden
ser jag att ödet fortsätter
att vara honom onådigt.
Hans första hustru dör
vid 34 års ålder. Han har
då med henne två barn
(åtta och elva år) och gifter
efter något år om sig och
får med den nya hustrun
en son, Josef, som liksom
sin far 38 år tidigare, blir
moderlös efter två månader. Men denne unge Josef
Josefsson klarar sig inte
utan dör i feber dryga året
gammal.
Josef gifter sig en tredje
gång, nu med Maria, men till skillnad
från den bibliska förlagan får de ingen
son, ingen dotter heller för den delen.
Det blir sonen Johannes, född 1812,
som blir släktlänken till dagens Josef.
Johannes flyttar in i det nybildade torpet Björkelund som, med undantag av
några år under 1900-talets mitt, varit i
släkten sedan dess. Josef d.ä. storebror
Magnus bor i slutet av livet nära granne
med brodern. Magnus blir 63 år medan
Josef uppenbarligen har varit av segt
småländskt enevirke och lever ytterliFör att det ska finnas pengar till
detta så har Rötters Vänner skapats.
Det är frivilligt att vara med och alla
pengar som kommer in går till underhåll och utveckling av Rötter. Ju fler
Röttervänner och därmed pengar, desto
mer utveckling blir det.
Låter det intressant, vill Du vara
med och göra det möjligt? Bli då Röt-

gare 13 år fram till 1859.
Ja, nog kan man bli vemodigt eftertänksam vid
ett sådant levnadsöde, som dessutom
säkert inte är unikt på något sätt för den
tiden. Kanske kommer våra framtida
släktingar på samma sätt beskärma sig
över våra öden, även om jag ibland lite
dystopiskt tror att utvecklingen planar
ut och kanske till och med dyker neråt
under de närmaste generationerna. Vi
kan inte ostraffat, som vi för närvarande
gör, tugga i oss alla resurser i tron att
det liksom för schweitzerosten smakar
bättre ju större och desto fler hålen är.

Bo-Göran Carlberg

Torpet Björkelund. Ett handkolorerat foto troligen från 1940 eller 1950-talet, här i svartvitt

P.S. Lite kuriosa i samband med namnet
Josef. Det fanns åtminstone sju Josef eller
Josefsson i barnbarnets farmors släktgren
från Östra Torsås-Lessebotrakten. Från
min släktsida, som dessutom omfattar fler
personer, finns inte en enda Josef. Likaså
blev det 3–0 för Maria i Småland. Det
speglar säkert skillnader i religiositet mellan det karga småländska landskapet och
de bördigare skånska jordarna där mina
släktingar stammar från. D.S
tervän! Röttervän blir du genom att
betala 100kr eller mer. Gör det i Rötterbokhandeln eller betala till plusgiro
158622-1 eller bankgiro 462-8848.
Just nu pågår ett stort arbete med
Rötter och det införs nya funktioner
med jämna mellanrum. Har du idéer
eller frågor, vänd dig till rottervan@
genealogi.se.
DISkutabelt 2011-1

Foton från Amerika

Pålssongrenen i Albins
släkt är väl kartlagd, framför
otografierna på Larry Hendricsons allt av amerikanerna själva
CD, som min syster hade med sig och jag har bidragit med
från besöket hos Amerikasläkten, gav Elins släkt, som jag kunde
inspiration. En del av korten har jag överlämna till Bob och Larry
växt upp med hemma, foton på Elin, på Lomma kyrkogård när vi
Albin och sönerna från 1920-talet och skildes i maj 2009. När jag
framåt, och foton som fanns i Karl Ols- studerade Larrys bilder slog
sons gamla hus på Haboljung. Men det det mig att ingen i Amerika
fanns också fotografier från Sverige som vet något om Albins far
jag aldrig sett, bl.a. av den unge Albin, Henrik Karlsson. Sagt och
Henrik Karlsson med hustru och tio barn 1890-talet
hans föräldrar och syskon samt av en gjort!
målning av deras gård på Haboljung.
Av Henrik Karlsson tio barn emi- värdefull information för Hendricsons.
grerade äldsta dottern Amanda Carls far var en tysk invandrare som
Kristina och de tre yngsta sönerna hette Carl Fredrik Wetterhan (f 1782)
Albin, Ernst och Arthur till USA som gifte sig i Stora Harrie 1815 med
och dessutom Amanda Kristinas son Anna Maria Adamsdotter Askeland
Armin, som var född i Lomma. Hen- från Fränninge. Hans tyske fader hette
rik var enligt husförhören i Lomma enligt Uno C Heinrich Wetterhan.
född i Stävie 1843. Jag har inte hittat Det förnamnet har med all sannolikt
honom eller hans föräldrar i Stävie, inspirerat barnbarnet Carl att ge sin
inte heller deras flyttning därifrån. förstfödde son namnet Henrik. Så nu
Via Disbyt och Uno Carenvall fick vet amerikanerna att deras svenska
jag uppgift om att Henriks föräldrar efternamn egentligen är tyskt!
Albin Henrikssons föräldragård på Haboljung i
hette Carl Carlsson och Kjerstin
Lomma, foto av oljemålning
Nilsdotter samt att Henrik hade sex
Hendricsons är mycket släktkära. syskon. Endast Henrik var född i
De har bildat en släktförening i USA Stävie. Syskonen var födda i S:t Peters
och Canada som samlas med jämna klosters församling i Lund mellan 1846
mellanrum till ”Pålsson Reunion”. och 1861. Carl Carlsson var husman i
Föreningen är döpt efter Sven Pålsson, Värpinge och var född i Stora Harrie
Albin Henrikssons morfar, torpare i 1818 och dog 1887. Modern Kjerstin
Lomma som levde mellan 1815 och var född i Stävie 1822 och levde till
1908.
1873. Tack vare Disbyt och Uno C (!)
Jag har varit med om en sådan kunde jag kartlägga Henrik Karlssons
släktträff på Haboljung, var annars, anor.
1985, en fantastisk eftermiddag och
Till mina amerikanska ”kusiner”
Young Albin, foto före emigrationen 1904
kväll, då jag såg Einars film från 1947 har jag kunnat redovisa ytterligare fyra
Jag vet inte vad Einar, Bob, Larry,
för första gången. Jo, jag medverkar ett generationer på Henriks mors sida. På
Bryan
och alla de andra i amerikasläkoch ett halvt år gammal. Nästa Pålsson Carl Carlssons mors sida har det gått
Reunion planeras i Sverige nästa år.
lika bra, om inte bättre. Jag vet genom ten tänker om detta? De är nog mera
Einars son Bryan att intresserade av att jag lyckas hitta anEinar uppskattat mitt förvanter till Henrik Karlssons syskon
arbete. Einar och jag som lever och som kan bjudas in till
har varit brevvänner Pålsson Reunion 2012!
sedan jag började läsa
engelska i femte klass Mats J Larsson
på Lomma Centralskola 1956. Numera går
min kontakt per e-post
via Bryan. På Carl Carlsson fars sida jag inte
varit lika framgångsrik,
Henrik Karlssons familj framför gården på 1880-talet t.h. husmen det gav likafullt

F

truns far Sven Pålsson, som gett namn åt “Pålsson Reunion”
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Macspalten

G

ustaf Th i Stockholm hade hittat
sin morfars gamla släktutredning
i en Macintosh Performadator. Uppgifterna var inlagda i Disgen 4.5.5.
Både program och dator fungerade.
För att dessa uppgifter ska bli tillgängliga och bevarade för framtiden måste
allt flyttas över till en ny dator och ett
modernt släktforskningsprogram.

Men Hur gör man? undrar Gustaf.
Eftersom programmet heter Disgen,
söker han på Google och kommer in
på DIS Hemsida och hittar Macfadderlistan. Och jag får ännu en gång
äran att medverka till att en gammal släktutredning blir bevarad
för framtiden.
Jag har tidigare i min spalt
berättat om två släktutredningar
som blivit bevarade; Torkel D
från USA, vars antavla var skapad
i Disgen 3.5 och Helsingborgsutrededningen som var skapad i
Disgen 4.3.
Hur väljer man då när det
gäller dator och program för att
bevara och jobba vidare med
de gamla personuppgifterna? I
samtliga fall valde man Macintoshdatorer. I de båda första fallen
valde man Reunionprogrammet
och Gustaf Th i Stockholm valde
MacFamilyTree.
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Hur flyttar man då över uppgifterna
från Disgen 4.5.5 till de nya programmen? Jo, man börjar med att skapa en
Gedcomfil. Här följer en instruktion
på hur man skapar en Gedcomfil i
Disgen 4.5.5.
Skapa en Gedcomfil
1) Börja med att starta Disgen 4.5.5
och kontrollera alla flockar, ingen flock
får ha högre nummer än 999
2) Alla flockar måste ligga i Flockfilsmappen
3) Under Arkiv Hantera filer finns
Kontrollera notiser och Kontrollera
relationer, kör båda, rätta ev. fel
4) I Disgen 4.5.5 mappen ligger
”DGBYT 7” (skapad
990102, en tidigare version ”DGBYT” skall inte
användas)
5) Starta DGBYT 7-programmet och följ instruktionerna
6) Dialogrutan Exportera
från Disgen öppnas
7) Välj Varifrån = Flockfiler
8) Tag ev. bort de notiser
du inte vill överföra, välj
språk
9) Fyll i ev. Referens och
tryck OK
10) Leta reda på den första flocken
som skall exporteras, markera den och
klicka Öppna

11) Leta reda på den andra flocken
som ska exporteras, markera den och
klicka Öppna
12) Leta reda på den tredje flocken som
ska exporteras, markera den och klicka
Öppna, osv.
13) När alla flockar du vill överföra är
öppnade, klicka på AVBRYT
14) Nu läses flockarna in (familjer och
individer) och sparas i Flockfilsmappen
15) Avsluta DGBYT 7
Installation
Installerar den skapade Gedcomfil gör
man lättast genom att dubbelklicka på
Gedcomfilen. Då får man ett meddelande ”Du har valt en GEDCOM-fil.
Vill Du skapa en ny familjefil och
importera denna GEDCOM-fil” (se
bilden nedan). Klicka på Skapa och ge
Familjefilen ett namn.

Gedcom-filen kan också importeras
genom att man går in under Arkiv i
Menyraden och väljer Import/Export
Import av GEDCOM.

Helge Olsson

Mac- o Reunion-fadder
helge@dis-syd.se

Köpenhams polisregister
Københavns Stadsarkiv har nu gjort
Köpenhamns polisregister tillgängligt online.
Köpenhamns polisregister 18901923 är ett personregister för Köpenhamn. Registret innehåller mer än 1
miljon sökbara personer och av dessa är
50 000 svenskar. Tjänsten är gratis.
Mer om tjänsten finns att läsa på
politietsregisterblade.dk.
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Program för DIS Syd våren 2011

Reservation för ändringar – kontrollera på vår hemsida www.dis-syd.se
ÅRSMÖTE DIS Syd
2011-04-10
Plats: Sölvesborgs Folkets Hus
Tid: 13.00 -16.00
Kontaktperson Jan Nilsson
jan@dis-syd.se
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
2011-04-02
DISGEN-träff
Tema: Kartan
Tid: 13.00 - 16.00
2011-05-07
DISGEN-träff
Tema: Vi svarar på frågor som skickats
i förväg till kerstin@dis-syd.se
Tid: 13.00 - 16.00
HÖGANÄS
Plats: Kullabygdens Släktforskares
lokal, Linnégatan 15, Höganäs
Kontaktperson: Gunnar Persson
gunnar@dis-syd.se
Kostnad 30 kr per gång inkl. fika, ingen
anmälan

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
2010-04-06
DIS-cirkel
Tema: Disbytutdrag, kartor, porträtt
Tid: 18.00 - 20.30
SÖLVESBORG
Plats: ABFs lokaler Hamngatan 6b
Kontaktperson: Bo Lundgren bo@dissyd.se, 0730-656748 efter 16 vardagar
Föranmälan krävs. Fika till självkostnadspris. DIS-träff i samarbete mellan
DIS Syd, ABF och Sölvesborgs släktforskarförening.

Efterlysning
Hej Mats.
Jeg vil bede dig bringe denne efterlysning i næste nummer af DISkutabelt.
Jeg søger oplysninger om en af mine
aner, der hed Elin Lilja. Hun blev født d.
8/8 1803 i Sölvesborg og døbt i Sölvesborg kirke. Hendes forældre døde, da
hun var 8 år gammel,og hun blev
formentlig adopteret af Jöns Liljeborg
og Maria Christina Wallenborg. Hun
brugte siden navnet Liljeborg ved sine
børns dåb. Hun blev gift med danskeren Carl Friderich Hansen omkring
1823, måske i Sölvesborg kirke, men
kirkebogen for det år findes ikke. Hun
fik 6 børn hvoraf 2 blev døbt i Jämshög
kirke, 2 blev døbt i Västra Sönnarlöv
kirke og de sidste 2 i København.
Hendes mand var papirmagersvend og
arbejdede i Sverige, før familien tog til
Danmark. Jeg vil være meget taknemmelig for oplysninger om hende og
hendes familie.

Svend Vilborg

2011-04-17
DIS-träff
Tema: Foto, HTML och Disbyt
Tid: 16.00 - 19.00

Margit og Svend Vilborg, Sagaparken 4, DK-2920 Charlottenlund
+45 3990 0960 msvilborg@it.dk

Industri-och handelsstaden Norrköping har en lång historia och erfarenhet av inflyttning och invandring, vilket
kommer att avspeglas i det tema som
valts för dagarna; ”Norrköping –staden
vid strömmen –industrialismens vagga
i Sverige”.

Föreningen Släktforskarna i Norrköping arrangerar släktforskardagarna
med Ancestry.se/Genline.se som huvudsponsor. Sveriges Släktforskarförbund passar på att fira sitt 25-års jubileum under dagarna. Spara webbadressen
www.sfd2011.se under favoriter!

Välkommen till

Norrköping
och släktforskardagarna
26-28 augusti

Släktforskardagarna arrangeras i
Norrköping mitt i det unika industrilandskapet utmed Strömmen. Louis De
Geer Konsert & Kongress är namnet
på den sammanhållande arenan för
evenemangets alla delar; konferenser,
föreläsningar, mässa och måltider.
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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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