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Tryck

örkret börjar lägga sig tidigare och tidigare. Om sex månader så öppnar
det nya Arkiv Centrum Syd med 400 000 hyllmeter, vilket innebär en
fördubbling mot vad man har idag. Det blir ett av Nordens största och säkert ett
av Europas största arkiv.
I år bestämde DIS sig för att förlägga årsmötet utanför Linköping. Detta för
att underlätta för landets medlemmar att kunna delta utan att man behövde åka
så långt. DIS Bergslagen arrangerade årsmötet 2011 i Västerås. DIS Syd fått frågan om vi kan vara värdar för årsmötet nästa år, någonstans i vårt område? Den
förfrågan har jag svarat ja på, med tanke på att DIS Syd firar 20 årsjubileum nästa
år. Datumet är bestämt till lördagen den 10 mars 2012.
När jag skriver de här raderna så har släktforskardagarna i Norrköping precis
varit. Det var ett mycket bra arrangemang med totalt ca 4 000 besökare under
lördagen och söndagen. Lördagens bankett, då man firade Sveriges släktforskarförbunds 25 årsjubileum, förgylldes av coverbandet Liverpool, från Norrköping,
som enbart spelar Beatles musik. De har ju en sångare, Olle Nilsson, som är
skrämmande lik John Lennon. De är otroligt duktiga och halva Värmekyrkan
sjöng med i texterna och ett tjugotal dansade till och med.
Under förbundsstämman på lördagen, som tog ganska lång tid, omvaldes
Anna Lövgren och Karl-Ingvar Ångström i styrelsen, nyval blev det av Jan Henrik Marinder och Annika Gylling Otfors (alla fyra på två år) och fyllnadsval på
ett år av Daniel Berglund (Daniel är ordförande i DIS). Till valberedningens
ordförande valdes undertecknad efter votering. Motkandidat var Ulf Berggren.
Dessutom invaldes i valberedningen Kent Lundvall, Anna-Karin Westerlund,
Björn Jönsson, Lars Sundell, Ulf Berggren och Björn Fredriksson. Alla utom Ulf
är f.d. styrelseledamöter i förbundet.
Till nästa års släktforskardagar välkomnades vi till Högskolan i Gävle den
24-26 augusti 2012. Middag med underhållning blir det i Gasklockorna, ett
nyskapat kulturområde i stadsdelen Brynäs. Temat för släktforskardagarna 2012
är Att resa - med båt, tåg eller hästskjuts. Arrangör är DIS Mitt i samarbete med
Sveriges släktforskarförbund.
Glöm nu inte att komma till vårt höstmöte (se inbjudan på sidan 7) och ställ
upp så att DIS Syd får en bra valberedning!
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Vi syns och hörs!

Jan Nilsson
Eder 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 årets sista nummer är
den 7 november 2011.

Ordföranden och redaktören har fotat.
På sidan 1 uppifrån och medurs ses
mässhallen Louis De Geer, Hemvärnets
musikkår, DIS monter - främst står
Christina Claesson DIS Väst, Liverpool
som underhöll på banketten, Örnbergspristagaren Urban Sikeborg samt Eva
Dahlberg th som överlämnar gåvan till
landshövding Elisabeth Nilsson.
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Redaktörens spalt

N

u har sommaren och släktforskardagarna passerat. Sommaren
har varit fin för oss, även om vi har haft
många synpunkter på sommarvädret,
eller vad man ska kalla det? Vårt tyckande har ingen vädergud brytt sig om!
Känns det igen? Hur som helst har våra
tre barn med sju barnbarn hälsat på
oss. Vi fick härliga dagar tillsammans
i Nosaby, där vi bor, och på Killeboda
gård, vid sjön Immeln, strax norr om
Knislinge, där två av våra barn med
familjer hade hyrt in sig på en bondgård
med massor av djur. Och vad fick vi ut
av släktsamvaron utöver glädjen när
hela klanen, 15 personer, träffades – jo
den sedvanliga förkylningen, men det
är ju så svårt att låta bli att krama sina
barnbarn, eller hur?
Vad mer? Jo, vi skaffade oss Skånetrafikens sommarkort och reste kors och
tvärs i vårt ”sommarlandskap”. Vädret var minsann inte dåligt hela tiden!
Visserligen besökte vi Ystad i ösregn
och min hemort på jorden, Lomma,
i duggregn, men vi har badat både i
Skanör och på ”Ribban”, firat bröllopsdag på Ven och hustruns födelsedag
i Köpenhamn. Strålande sol på båda
bemärkelsedagarna. Heder till Skånetrafiken som erbjuder skåningarna
generösa möjligheter att se vårt vackra
landskap! Gör det nästa sommar!
Som traditionen bjuder besökte
vi jazzfestivalen i Hällevik i mitten av
augusti. Vilken spelglädje! Tradjazzpubliken påminner om släktforskare på
mer än ett sätt. Jag tänker främst på entusiasmen och den höga medelåldern.
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Men jag tror faktiskt att släktforskarnas
medelålder är lägre. När jag gick omkring i det vackra Hällevik och njöt av
dixieland- och bluesmusik på minst sju
scener, så slog det mig, att om inga nya
generationer rekryteras, så finns det om
tjugo år vare sig tradjazzmusiker eller
publik. Mycket synd i så fall!
Årets släktforskardagar ordnades i
industristaden Norrköping. Som vanligt åkte jag dit tillsammans med DIS
Syds kassör Caj Nilsson från Svalöv.
Eftersom åtminstone er redaktör inte
har någon övertro på GPS så restes
det med tåg. Vi sammanstrålade på
torsdagsmorgonen i Hässleholm och
så bar det av mot ”Peking”. Vi hade
utrustats med en resebeskrivning av
DIS kassör Bengt Karlsson, som följt
våra tidigare reseberättelser, och därför
ville hjälpa till. Det tackar vi för, men
GPS-koordinaterna kunde han ha
besparat oss! Nåväl - vi tvingades ändå
använda modern kommunikationsteknik för att åka spårvagn. Precis som
i Skåne kan man inte heller i Östgötastaden lösa kontantbiljett på buss
och spårvagn. Här gäller sms-biljett.
Kassörens mobiltelefon hade tråkigt
nog förkommit i samband med ett
pizzainköp (?) i Svalöv veckan innan,
så det blev er redaktör som fick agera
räddande ängel. Kassören imponerades
av mina färdigheter när jag blixtsnabbt
skaffade oss biljetter. Han visste ju inte
att jag hade övat i både Uppsala och
Sundsvall.
Vi åkte två hållplatser och följde
sedan vår detaljerade gångbeskrivning till hotellet. Där väntade inga
överraskningar, om man bortser från
att våra sängar i år ställts samman till
dubbelsäng. Vi kommer varandra allt
närmare Caj och jag! Hur kommer det
att bli i Gävle nästa år?
Vi reste tidigt eftersom vi ville
se staden innan släktforskardagarna
startade med fredagens konferenser.
Dessutom var det bägges första besök
i Norrköping. Vi bodde fem minuters
promenad från Louis De Geer Konsert
& Kongress, där alla arrangemang
skulle gå av stapeln. Det ligger mitt
i stadens kulturkvarter och omges av
många pietetsfullt restaurerade industribyggnader. Vi njöt och strosade.

Vi passerade ett stort hus med
namnet Knäppingsborg på fasaden. Vi
blev snabbt överens om att där hade
det nog legat ett mentalsjukhus förr i
tiden. Nu fanns det på innergårdarna
massor av butiker, fina restauranger
och caféer. En stund senare mötte vi
två damer, något vi understundom
plägar göra på våra resor. De frågade
efter Knäppingsborg och vi kunde
flinkt underrätta dem om vägen till
enda byggnaden i staden som vi visste
namnet på (fast det sa vi förståss inte).
Vi kontrade med att fråga dem var den
berömda byggnaden Strykjärnet låg och
de berättade att de kom just därifrån.
Vi tackade och sa; Bytt, bytt, kommer
aldrig igen och flanerade vidare längs
Motala Ström. Vi anslöt oss ett tag till
en grupp färska studenter som guidades
runt i kvarten kring Strömmen. Så fick
vi detaljinformation helt gratis! Har jag
nämnt att Caj är kassör?
Vi fick då höra talas om ett torg i
närheten som hetat Skvallertorget, bytt
namn till Samtalstorget, men senare fått
tillbaka sitt ursprungliga namn. Det
skulle naturligtvis fotograferas så vi
styrde kosan dit. Där låg dessutom restaurangen Fräcka fröken. En krog med
ett sådant namn kunde naturligtvis herrarna inte motstå, så vi intog lunchen
där. Men till vår stora besvikelse blev
det ingen varieté?!
Mer läsning om släktforskardagarna
finns på sidorna 4 - 6.

Mats J Larsson
PS. Knäppingsborg är ett kvartersnamn, inget
mentalsjukhus. Kvarteret köptes av Petter
Schwartz 1761. Där fanns diverse industrier bl.a.
en snusfabrik. Det berättade en sentida ättling
Bertil Schwartz i ett föredrag på söndagen. DS
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Släktforskardagarna

S

läktforskardagarna den 26-28 augusti 2011 arrangerades av föreningen Släktforskarna i Norrköping. Den
bildades så sent som 2008, men skötte,
trots sin ungdom, arrangemanget med
bravur. Dagarnas tema var Norrköping –
Staden vid Strömmen – industrialismens
vagga i Sverige och det avspeglades i
föreläsningar, rundvandringar i Industrilandskapet och besök på stadens
museer. Louis De Geer Konsert &
Kongress som ligger centralt i Industrilandskapet var navet under
dagarna. Louis De Geer, holländsk
affärsman, invandrad på 1600-talet,
brukar benämnas den svenska industrins fader.

Sveriges släktforskarförbund passade under dagarna på att fira sitt
25 årsjubileum och höll på lördagen
som vanligt sin Riksstämma. Dagarna
inleddes på fredagen med släktforskarförbundets konferenser för medlemsföreningarnas ordförande, studieledare
och redaktörer. De olika utställarna –
släktforskarföreningar – även från våra
grannländer, företag inom släktforskning, arkiv samt lokala föreningar
som studieförbund och pensionärsföreningar använde fredagen till att
bygga montrar och utställningar för
att vara klara på lördagen att möta den
väntade anstormningen från den släktforskningstörstande allmänheten. DIS
och DIS Norge hade sina montrar intill
varandra, nordisk förbrödring. Mässan
öppnade sina portar kl. 9 på lördagen
och då köade bortåt 300 personerna vid
entréerna i vackert brittsommarväder
och lyssnade till den ungdomsorkester
som konserterade utanför.
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Invigningen
Invigningsceremonin, som hölls i De
Geerhallen, inleddes av Hemvärnets
musikkår i Östergötland under sin
dirigent Björn Sunnerstam och framförde bl.a. Hemvärnets marsch. Anders Lyngenberg från projektgruppen
hälsade välkommen och överlämnade
ordet till Norrköpings kommunfull-

mäktiges ordförande Li Teske (ovan)
som berättade och visade film om
staden som tror på sina drömmar. Hon
uppmanade publiken att besöka omgivningarna och se på det som för inte
så länge sedan var Holmens bruk och
avslutade med; ”att det inte var någon
konst att ordna fint väder eftersom jag
har kontakter med SMHI”, beläget i
staden.
Släktforskarförbundets ordförande
Barbro Stålheim (nedan), som till
vardags också verkar i staden, avlöste
i talarstolen och tackade för inbjudan
och uppskattade att det skulle komma 4
á 5 000 besökare under dagarna. Eftersom förbundet firar sitt 25 årsjubileum
uppehöll hon sig vid den 25 oktober
1986, då ett trettiotal släktforskarföreningar – en tredjedel av dem som
då fanns – bildade förbundet. Nu kan
Barbro räkna in 167 medlemsföreningar med 75 000 medlemmar.

Släktforskardagarnas invigning
förrättades av Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson, (överst th)

bördig från Norrbotten och därefter
spelades Under blågul fana. Brage
Lundström, ordförande i DIS Bergslagen, även han norrbottning, hade
sammanställt landshövdingens släktbok
enligt modellen ”Vem tror du att du
är?”. Eva Dahlberg, DIS vice ordförande, även hon med norrbottniska
rötter, fast det inte direkt framgår av
hennes skånska dialekt, överlämnade
släktboken, eftersom Brage var förhindrad att närvara.
Progammet i den stora De Geerhallen fortsatte så med två föredrag
som allmänheten hade fritt tillträde

till. Kulturminister Lena Adelsohn
Liljeroth (ovan) talade över ”De ideella
verksamheternas betydelse för bevarandet av kulturarvet” och hon avlöstes av
historikern Christopher O´Regan vars
föredrag hette ”Skimret över Gustafs
dagar”. Övriga föredrag på lördagen
och söndagen hölls i mindre lokaler
och till dem fick man hämta biljetter i
förväg. Detta för att slippa den trängsel
som uppstått vid tidigare arrangemang,
senast 2010 i Örebro. Också biljettsystemet fick kritik, eftersom biljetterna tog slut tidigt på dagen och alla
som önskade fick inte plats. (Mer om
föreläsningarna finns på nästa sida).
Riksstämman
Eftersom jag i år inte var ombud på
stämman, så blir det inget referat
därifrån i DISkutabelt. Jag hänvisar
intresserade till nättidningen Rötter
eller kommande nummer av SläktDISkutabelt 2011-3

historiskt forum och DISkulogen. Om
valen på stämman kan ni läsa i ordförandens spalt (s 2). En bleking
kom in i förbundsstyrelsen, Annika
Gylling Otfors, ordförande i Blekinge
Släktforskarförening och en skåning,
vår ordförande Jan, blev ordförande i
valberedningen.
Jubileumsbanketten
Banketten hölls i Värmekyrkan, en rustik lokal, som en gång varit ångcentral
för Holmens Pappersbruk. Där delades
Släktforskarförbundens olika priser
ut. Bl.a. fick Urban Sikeborg från Sollentuna årets Victor Örnbergspris på

Årets eldsjälar fr h Gunnar Persson, Höganäs,
Annelie Andersson, Mellerud och Örjan
Hedenberg, Järfälla

Föredrag på släktforskardagarna

I

stället för att bevaka släktforskarförbundets stämma ägnade jag lördagseftermiddagen åt att lyssna på intressanta föredrag, något jag gjorde även
på söndagen. Som det brukar gavs det
varje timme tre olika föredrag, och endast ett fåtal gavs mer än en gång. Dessutom hade både Släktforskarförbundet
och DIS egna miniföreläsningar eller
smakprov i anslutning till sina montrar.
Och så fanns kontakttorget, en nyhet
ifjol, där släktforskarföreningar och

10 000 kr främst för sina verk
om Bureättens genealogi och
Johan Bureus släkttavlor. Gunnar Persson från Höganäs, f.d.
styrelseledamot i DIS Syd och
fadder, fick som representant
för Kullabygdens släktforskare,
ta emot ett av förbundets
nyinstiftade priser som Årets
eldsjäl. Barbro Stålheim delade
ut priser och tackade på scenen förbundets personal och projektledare,
hedersledamot och tidigare ordförande
i förbundet innan det var dags att tacka
projektgruppen för fina arrangemang
under årets släktforskardagar.
Projektgruppen kallade så upp Kurt
Wikholm på scenen och överlämnade
släktforskardagarnas budkavle till
honom. Kurt är ordförande i DIS Mitt
och det blir alltså en av DIS regionföreningar som ska arrangera släktforskardagarna nästa gång, i Gävle.
Därpå blev det musik. Norrköpingsbandet Liverpool underhöll
med sin härligt medryckande Beatföretag presenterade sin verksamhet
eller sina produkter i föredragsform.
Ni förstår av detta att krävdes mer än
en redaktör för att bevaka allt. Utrymmet i detta nummer ger mig inte heller
möjlighet att referera alla föredrag jag
lyssnade på.
Redaktörskonferensen
Fredagens redaktörskonferens innehöll
flera föredrag och där börjar jag. Vår
ordförande Jan Nilsson, som är fotograf,
gav oss redaktörer en
nyttig föreläsning om
fotografering, bildkomposition, ljus,
kameror, pixlar, digital bildbehandling
m.m. Enligt devisen
att en bild säger mer
än tusen ord illustrerar
jag ovan hur uppmärksam Jan var
under frågestunden. Jag övervägde bildtexten Ordföranden lyssnar på rörelsen,
som skulle kunna passa med tanke på
Jans olika ordförandeuppdrag, senast i
Släktforskarförbundets valberedning.

Kurt Wikholm med dotter Emmely hälsade
årets besökare välkomna till Gävle nästa år

lesmusik. Släktforskarsverige uppskattade verkligen sin generations
musik, sjöng med, klappade takten,
lyste med mobiltelefoner i stället för
cigarettändare och en del rycktes med
så till den grad att det solodansades
eller pardansades varhelst det gavs plats
i Värmekykan. Diskretionen förbjuder
mig att nämna namn, men jag kan säga
att både kända styrelseledamöter och
arkivarier ryckte hän.
Tack Norrköping och lycka till DIS
Mitt! Vi ses i Gävle 2012!

Mats J Larsson
Anna-Lena Hultman, projektledare
i Släktforskarförbundet, informerade
om Gravstensinventeringen som pågått
i 32 (!) år. Någon gång i oktober
kommer inventeringen att läggas ut
på nätet. Håll ett öga på Rötter efter
exakt datum som publiceringen ska ske.
Registret kommer att bli gratis! Dessutom berättade Anna-Lena om projektet Namn åt de döda att fotograferingen av dödböckerna
för åren 1941-46 i
Landsarkiven nu är
klar.Tolkning återstår - på gång alltså.
Jojje Lintrop,
också han projektledare på förbundet
avlöste Anna-Lena
och berättade om
arbetet med WikiRötter och ett nytt projekt som han
också leder, Släktforskning för invandrare. Wiki-Rötter har pågått i nio
månader och innehåller f.n. 900 artiklar. Gå in på Rötter och se vad det
är! Jojje, född i Argentina, höll också ett
föredrag där han betonade vikten av att

Lördagens köer för biljetter
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rekrytera och erbjuda våra invandrare
släktforskning. Där fick vi något att
begrunda!
Fredagen avslutades under rubriken DNA – framtidens genealogi?
Två föreläsare hade engagerats. Eva
Dakalaski från Evolutionsbiologiskt
centrum i Uppsala berättade om genetiska profiler på historiska personer
– är Magnus Ladulås son till Birger
Jarl? Hon kunde inte besvara frågan.
Testresultaten för Birger Jarl är klara,
men testerna av Magnus Ladulås
kvarlevor är inte påbörjade ännu. Olof
Cronberg, välkänd i släktforskarleden
och distriktsläkare, talade därefter om
DNA som möjlighet i släktforskningen.
En smått omtumlande avslutning på
eftermiddagen!
I materialet vi fick fanns en del
boktips som jag förmedlar i urval.
Släktforskarförbundet har gett ut
Handbok 3 i sin serie, Kartforskning
av Karl-Ingvar Ångström och Björn
Johansson (medlemspris 195 kr). KarlIngvar och Björn presenterade sin bok
vid ett föredrag som jag inte fick biljett
till. Riksarkivet Svar har också nyligen
gett ut CDn Sveriges Befolkning 1990
(medlemspris 560 kr). Båda produkterna finns att köpa i Rötterbokhandeln.
Ewa Johanssons bok Släktforskningens
Mysterier har nyss kommit ut i en femte
upplaga (www.aneken.se).
Fader okänd
Som en expert på utomäktenskaplig sexualitet presenterade Elisabeth
Reuterswärd sig! Elisabeth, som är
historiker och har varit arkivarie på
Landsarkivet i Lund, är välkänd för
åtminstone skånska släktforskare. Hon

Elisabeth Reuterswärd

har nyligen gett ut boken Fader okänd
(Släktforskarförbundet Handbok 2,
medlemspris 195 kr). Hon förvånades
under arbetet med boken att det inte
redan fanns någon heltäckande beskrivning i ämnet, men nu finns det det! Hon
har lagt ner möda på en genomgång av
de lagar och bestämmelser som funnits
på området. Alla har vi säkert stött på
okända fäder i vår släktforskning. Nu
har Elisabeth gett oss en handledning
om hur vi kan gå vidare och hitta dem.
Gör som jag, skaffa boken!
Strindberg och Swartz
Jag bevistade två intressanta personhistoriska föredrag under släktforskardagarna. En lång resa med släkten
Strindberg av Håkan Wasén, journalist
och ordförande i den Strindbergska

Håkan Wasén

Nytt från
Landsarkivet

U

tbyggnaden av Arkivcentrum Syd
närmar sig forskarsalen och Landsarkivet kommer därför att inskränka
sitt öppethållande på ACS.
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Den 3, 4 och 5 oktober är ACS
stängt. Den 6 oktober öppnar man i
provisoriska lokaler på andra sidan av
Porfyrvägen hos Skånes Arkivförbund.
Där kommer det att vara samma öppettider som tidigare, men det är stängt
på lördagar. Jourhavande släktforskare
kommer att fungera som tidigare.

släktföreningen samt Bokhållare, snusmakare, samhällsbyggare, statsminister
– historien om släkten Swartz av en
nutida ättling Bertil Swartz, journalist
m.m. och släktforskare. En gemensam
nämnare för släkterna är att de är uppkallade efter små orter; Strindberg
från Strinne i Ångermanland och
Swartz från Svartsången i Värmland.
I båda släkterna finns berömdheter
som August Strindberg, presentation
överflödig, och Nils Strindberg medlem
av Andréexpeditionen respektive John
Swartz dy, Norrköpingskungen och
Carl Swartz statsminister 1917.
Waséns föredrag kryddades med
filmer från Strindbergska släktföreningens möten på 1940- och 50-talen,
föreningen bildades redan 1947. Swartz
framställning hade en lokalhistorisk
prägel, eftersom den förste Swartz, Petter född Olofsson, kom till Norrköping
redan 1751. Bägge föreläsarna har gett
ut böcker som fanns till försäljning
(Släkten Strindberg från Strinne respektive Familjen och snuset - om släkten
Swartz som byggde Norrköping).
Mer i nästa nummer
Referat från föreläsningarna Genealogins paradis, om släktforskning på
Island av Steingrímur Jónsson, chef
vid Linköpings Universitetsbibliotek
samt Garpar, gipskatter och svartskallar – invandrarna som byggde Sverige
av skriftställaren Anders Jonsson får ni
förhoppningsvis läsa i julnumret. De
referaten kräver mera utrymme för att
ge rättvisa åt föredragen.

Mats J Larsson
Om ni tänker besöka ACS under
hösten, ta då alltid för vana att kontrollera öppettiderna på hemsidan
www.riksarkivet.se eller per telefon
010-476 82 20.
På arkivens dag (den 12 november)
kommer det inte vara några arrangemang på Landsarkivet i Lund, varken
vid Huvuddepån på Dalbyvägen eller
på ACS.

Mats J Larsson
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DIS Syd bjuder in till höstmöte i Glemmingebro den 9 oktober

D

IS Syd:s höstmöte arrangeras söndagen den
9 oktober kl. 13-16. Vi håller till i Glemmingebro denna gång, närmare bestämt i byns
Medborgarhus. Adressen dit är Glemmingevägen,
270 21 Glemmingbro, tel 0411-522728. Kaffe, te
och smörgås serveras till en billig penning.
Medborgarhuset ligger vid väg 9 mellan Ystad
och Simrishamn inne i Glemminge på höger sida
strax söder om Glemminge kyrka. Bibliotekskylten
på gaveln syns från vägen och parkeringen är gratis.
En ledstångshiss finns i trappan som handikapphjälpmedel.
De som som benyttar sig av GPS hittar Medborgarhuset på Klockarevägen 2, 270 21 Glemmingebro.
Koordinaterna är N55°27’298” och E014°01’139”.

Vi har bjudit in Hugo Nordland,
historiker från Lund, att förgylla vårt
höstmöte med ett föredrag. Han
kallar föredraget ”Anjalaförbundet
- ett kärleksfullt myteri” eller ”Anjalamännen, kriget och politiken”.
Föredragets tema är vad som hände
när en grupp militärer försökte ta
politiken i egna händer under brinnande krig.
Det ska bli spännande att lyssna
på vad Hugo har att berätta för oss!
Årets höstmöte är samtidigt extra årstämma. Extra stämman
har att utse valberedning för DIS Syd inför nästa årsmöte.
Dagordning för DIS Syds extra stämma
1 Val av mötesordförande
2 Ordföranden utser mötessekreterare
3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
4 Beslut om huruvida stämman utlyst i rätt tid
5 Val av valberedning
6 Stämman avslutas
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Som vanligt kan Du träffa
DIS Syds styrelse och få svar på
dina frågor om släktforskning
eller tekniska problem. Tommy
Lilja besöker oss med knektregistret och Ivar Björklund scannar in dina bilder till självkostnadspris och kan hjälpa till
med HTLM-problem för dem
som tänker lägga upp sin släkt
på nätet.

Hjärtligt
välkomna till höstmötet
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Utökad
släktbok på CD

Å

r 2005 berörde jag ämnet släktbok
på CD i Diskulogen nr 69 och jag
har förstått att ganska många nappat
på idén. Nu har ju Disgen förbättrats
flera gånger sedan dess, vilket medfört
behov av ändringar i koden och bortfall
av en särskild självstartsfil. Vidare har
ju många nya medlemmar tillkommit
så det finns anledning att nu skriva en
ny, korrigerad beskrivning, som jag valt
att lägga ut på DIS SYD:s webbplats,
och publicera i DISkutabelt. Kanske
kan det inspirera någon att försöka
själv. Jag lever och lär efter principen
att svårigheter är till för att övervinnas
och att det bara är att hoppa rätt in
i uppgiften så brukar saker och ting
lösa sig efter hand, särskilt om några
grå också mobiliseras. Om inte annat
så lär man sig en hel del på vägen. Då
sätter vi igång …

personer. Men så fick jag syn på ett
inlägg på DIS Forum, där Hasse Svedberg hade löst problemet. Hans princip
kvarstår, men jag har modifierat den
en del för att passa mig. Med utökad i
rubriken avser jag alltså möjligheten att
ta med mera underlag och dokument
än vad som Disgen idag möjliggör som
standard.
Det hela går ut på att använda en av
Disgens notiser, förslagsvis nr 9, Extra
Text, endast för detta ändamål och inte
för något annat. Notis 9 ska alltså vara
påslagen när man kör html-export,
men avslagen vid alla andra utskrifter.
Innehållet i notisen är en html-kod
som jag återkommer till senare och som
visar en knapp för länkning till önskat
dokument.

Bild 1 Merknappen

Länken kan leda till ett enda dokument, t.ex. en bouppteckning eller till
ett samlingsdokument med en lista på
nya länkar till i princip hur många dokument eller bilder som man vill ha. En
fördel är också att samma länkmål kan
förekomma hos många personer. Det
kan alltså finnas länkar hos både testator och arvtagare till samma testamente.
Man kan länka till allmänhistoriska
artiklar, till ortsbeskrivningar, gårdsfotografier, ljudfiler eller egentligen vad
som helst som man tar med på CDn
och som datorn klarar att visa.
Ove Billing

Bakgrunden är att jag tidigare, för
mer än 15 år sedan, kopierat upp en
släktbok på åtskilliga hundra sidor till
vart och ett av barnen, men att göra
en ny upplaga upplevde jag både för
dyrt och framför allt för besvärligt. Det
är ju också så att ungdomarna nu för
tiden har en helt annan datorvana än
vi äldre och upplever det bekvämare att
klicka runt i en dator än att bläddra i en
tjock pärm. Det som höll mig tillbaka
var svårigheten att i Disgen knyta olika
dokument och extra bilder till vissa
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Mappar, mappträd
I Disgen 8 infördes en ny mappstruktur
under Html i Dg82Data så att vi nu
först har en undermapp för varje flock
(001, 002 etc) och under var och en
av dessa en eller flera mappar 00, 01
med en ansedel för varje individnummer och med de första 999 i mappen
00 och nr 1000 till 1999 i 01 osv. Allt
detta skapas automatiskt av Disgen och
tillhörande bilder kommer också automatiskt direkt i Html-mappen under
Dg82Data. Mer om det senare.
Jag rekommenderar att du börjar med att skapa en särskild mapp

någonstans på din dator, som du kallar
BokCD eller något annat namn du
väljer själv. Tanken är att du senare ska
kopiera hela innehållet i denna mapp
till din kommande CD, DVD eller
USB-minne. (Jag skriver fortsättningsvis bara CD, kanske behöver du inte
någon DVD, som ju rymmer ca 7 ggr
mer). Men dessförinnan ska vi kopiera
dit dels det dokumentmaterial vi vill
visa med Mer-knappen, dels de filer
Disgen skapat i mappen Html när vi
blivit nöjda med dem.
Jag har nu funnit det praktiskt att
skapa en mapp i BokCD som också
heter Html och som ska ta emot alla
filer som Disgen skapat i Dg82Data\
Html och att alltså ha det övriga i mappar utanför, huvudsakligen i mappen
Merinfo som vi skapar under BokCD.
Om jag behöver ändra något i Disgen
är det då lätt att radera det gamla och
kopiera in nytt utan att riskera att andra
filer raderas av misstag.
Ett typiskt mappträd kan då se ut
som i Bild 2. Där noteras att de bilder
du tidigare har länkade på vanligt sätt
i Disgen som t.ex. porträtt hamnar
automatiskt i mappen Html. De ytterligare bilder som du vill ta in med
den tänkta merknappen ska däremot
vara placerade i mappen Merinfo, där

Bild 2 Mappträdet
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vi också placerar alla artiklar, kartor
och andra dokument, kanske också
ljud- eller videofiler, som vi anser bör
vara med. Personligen tycker jag det är
bra för överblicken att använda undermappar till den, så att en fil blir lättare
att hitta, så betrakta undermapparna i
bilden som exempel.
När det gäller bilder bör de vara
i jpg-format för att säkert passa alla
webb-läsare. Använd ett bildbehandlingsprogram för att vid behov omvandla formatet på dina bilder. De
flesta klarar det. I sammanhanget kan
det dock vara bra att se till att det alltid
finns en beständig kopia av varje bild
i t.ex. tif-format på din dator. Som
bekant minskas antalet pixlar varje
gång man sparar i jpg, varför bilden
blir förstörd efter några sådana operationer. Betrakta alltså dessa tif-filer som
arkivfiler, som alltså inte ska användas
direkt.
För att gardera dig mot att användaren inte har Acrobat Reader eller annan pdf-läsare i sin dator så kan du för
att, vid behov möjliggöra installation,
också lägga in det programmet i en
särskild mapp, också under BokCD.
Men de flesta har en sådan läsare, så det
är måhända obehövligt. Du kan också
skapa en mapp Gedcom och där lägga
in en Gedcom-export, eller kanske en
säkerhetskopia av Disgen, vilket möjliggör för användaren att skapa en egen
släktdatabas på grundval av din.
När du med Disgen skapar en
Html-export så är den första frågan var
det hela ska placeras? Låt den skapas i
den Html-mapp som föreslås under
Dg82Data. Om du
vill göra en förändring kan det vara bra
lägga det nya i Html1,
Html2 osv, som du
skapar i förväg. Skapa
gärna en export dit nu
som övning och för att
se hur det ser ut och
vad filerna innehåller.
Html-mappen själv
innehåller dels skapade
person- och ortsregister (om du valt detta),
dels alla bildfiler som
åberopas vid exporten
DISkutabelt 2011-3

samt startfiler medan ansedlarna ligger
i respektive undermapp.
När du är nöjd med vad Disgen
själv skapar ska du kopiera innehållet i
Html-mappen ovan till den mapp som
du skapat under BokCD.
Skapa samlingsdokument.
I ansedeln kommer alltså en knapp
(se Bild 1) för länkning alldeles efter
levnadsbeskrivningen under förutsättning att notis 9 placerats efter personens andra notiser. Den kan antingen
leda till enskilt objekt (bild eller dokument) eller till ett samlingsdokument,
som är en lista på saker som har med
den berörda personen att göra. Jag har
valt att kalla dessa listor S+Disgens
id-nummer för peronen.htm, t.ex.
S1_234.htm (1=flocknr och _ i stället för kolon, som ju inte går bra i
filnamn). Den ska alltså placeras i
mappen Listor under Merinfo om du
följer mitt upplägg.
Börja med att på en personlista
anteckna vilka dokument etc. som
du vill visa för var och en. Du märker
snart att för många av de äldre anorna
finns inga speciella dokument och då
behövs förstås heller ingen Merknapp.
Upprätta nu för varje person, där det
finns mer än ett dokument, en lista på
de objekt du vill visa, enklast i Word.
Skapa listan i mappen Merinfo\Listor
och sedan låter du Word ordna en länk
till avsett dokument med funktionen
Skapa Hyperlänk och sparar slutligen
i formatet Htm. Ett exempel kan du se
i Bild 3. Markera av den som klickbar
del. Om du flyttar ett länkat dokument

Bild 3 Samlingsdokument exempel

till en annan mapp måste du göra om
länkningen.
Gå nu igenom samtliga personers
dokument och skapa ett samlingsdokument för var och en som har flera än ett
eller två objekt. För dem med få länkar
kan du i stället skapa en extra merknapp
i ansedeln för varje dokument, men fler
än två knappar ser kanske inte så bra ut.
Det är också mycket lättare att ändra ett
samlingsdokument (om du vill lägga till
eller ta bort något) än att ändra i notis 9
och sedan göra om hela exporten.
Skapa knapp
Jag har valt att skapa en tangentbordsknapp med texten Mer… (Se bild 1)
men du kan göra något annat eller be
mig skicka min lilla fil för ändamålet.
Det går sannolikt också bra att klicka
hem filen från vår webbplats (Mer2.
gif ). Den ska ha gif-format och storleken är i mitt fall 60x40 pixlar. Detta mått
bör återfinnas i koden (se nästa avsnitt).
Måtten där bör vara minst så stora så
att hela knappen får plats. Som du ser
i koden nedan har jag valt att placera
knappbilden i mappen Merinfo\Bilder,
men med kodändring går den förstås att
lägga på annat ställe.
Kod
Den html-kod med vinklar, punkter
och annat, som du ser nedan ska placeras som enda text i notistypen Extra
Text (9). Givetvis måste du i det enskilda fallet byta adressen på första raden
nedan mot det som gäller i ditt fall beträffande mappnamn och filnamn. Om
det handlar om en gårdsbe-skrivning
skulle det kanske stå;<a href=”../../../
Merinfo/Orter/2_345.htm” target
=”100%”><BR> i stället. Observera
att snedstreckens lutning ska vara som
här visas i alla html-koder, inte som i
vanliga fall. De båda punkterna innebär en order till programmet att gå
tillbaka ett steg i trädet från det befintliga stället (00 för ansedlar), alltså till
BokCD med 3 st ../, och där söka efter
mappen Merinfo med undermappen
Orter och i den leta upp den önskade
filen. (Detta känner nog gamla DOSrävar igen.) Sista raden i koden ger en
text i fet stil under knappen med uppmaning att använda knappen och kan
förstås strykas om man vill. Vill du inte
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ha fet stil kan du stryka B och /B med
sina vinklar. Du kan förstås också skriva
annan text; <a href=”../../../Merinfo/Listor/S1_6.htm” target=”100%”><BR>
<img src=”../../../Merinfo/Bilder/
Mer2.gif ” border=”0” width =”60”
height=”40”></BR></a>
<BR> <B>Klicka på Merknappen ovan för att få mer information.</B></
BR></a>
Inställningar
I Disgen ska du under Export till Html
> Inställningar för ansedlar se till att
notistyp 9 finns med under Notiser
för levnadsbeskrivning (rad 2). Bild
4. Skulle du ha använt denna notis
för andra ändamål tror jag att det går
att använda någon annan av de icke
tidigare använda möjligheter som finns
på andra raden, men det har jag inte
prövat. Det är emellertid viktigt att du
placerar den valda notisen sist bland
notiserna om du vill ha knappen sist.

Personligen tycker jag mallen Disgen 10 är trevligast (ganska diskret)
men valet är helt en smaksak. En fördel
där är att högerklicka på en bild > Visa
bild ger större bild i separat fönster.
Vill du begränsa antalet ansedlar
kan du i förväg göra en söklista, som
du sedan anger som underlag.
Bildstorlek
I version 8.1 visas alla bilder i
webbläsarna i sin faktiska storlek
om inget görs, vilket ibland kan
vara mycket stort. I Disgen 8.2
finns nu en inställningsmöjlighet
för bildstorleken, gemensamt
för alla. För egen del har jag valt
höjden 300 pixlar.
Automatstart av skivan
Även detta sköter nu Disgen om.
Skivan ska normalt starta automatiskt.
Vid start från t.ex. USB-minne ska
filen index.htm i \Html anges. Om
du arbetar i den egna datorn kan
du av bekvämlighetsskäl skapa en
genväg på skrivbordet genom att
högerklicka på index.htm och sedan välja Skicka till > Skrivbord.
Kopiera till CD
Innan du kopierar över till skivan
så bör du förstås pröva alltsammans. Gå till filen index.htm
i Html och dubbelklicka.Vid
kopieringen är det viktigt att inte
själva mappen BokCD kommer
med, bara allt dess innehåll.

Bild 4 Inställningar för ansedlar

Slutord
Det här blev ganska mycket text, då jag
som vanligt har valt att vara tämligen
utförlig. Egentligen är det inte så svårt
som textmängden antyder, men det fordras ett visst mått av noggrannhet och
konsekvens och förstås en hel del tid.
Jag hoppas att många vill pröva på detta
och hjälper gärna den som kör fast eller
vill ha en förklaring. Hör också gärna
av er och berätta i tidningen eller på
annat sätt om era eventuella svårigheter
eller egna varianter av mitt upplägg.
Den som är lite kunnig i Html-kod
kan förstås själv förändra här och var
efter egen smak, men jag har strävat
efter ett så enkelt och lättförståeligt
grundupplägg som möjligt.

Ove Billing
PC-fadder DIS Syd
od@laholmo.net

för kusin, 2:e kusin i stället för tremänning eller syssling, G för morfar eller
G farfar i stället för morfars far och
farfars far, etc.

Gör så här;
< Ta fram den person som du vill ha
som Proband och som du vill utgå
ifrån.
< Dra personens namn till Hem-knappen, till vänster i Verktygsfältet.
< Under Visa välj Släktingar…
< Klicka Identifiera
< Klicka Stäng
Reunion räknar nu ut hur Probanden är släkt med respektive person
och visar relationen ovanför/framför
namnet på Personkortet (se bilden på
nästa sida).

J
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Bild 5 Sidfot

Sidfot
Detta är lite överkurs och alltså inte
nödvändigt. Men det kan vara trevligt

Macspalten
Reunion och släktskap
ag har fått en fråga om det i Reunionprogrammet går att markera
släktskap mellan valda personer? Ja, det
går att få en markering på Personkortet,
med respektive persons släktskap med
vald person, Proband, t.ex. personen i
”Hemmakortet”, men man får amerikanska benämningar; 1:e kusin i ställer

att varje sida (ansedel) avslutas med
något om när detta jobb gjordes. Detta
har jag åstadkommit genom att i Disgen under Verktyg > Export till Html
och några klick framåt välja rubriken
Sidfot. Där finns en ruta där du kan
skriva vad du vill. Som exempel kan jag
ange vad jag själv skrivit där, Bild 5.
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Program för DIS Syd hösten 2011

Reservation för ändringar – kontrollera på vår hemsida www.dis-syd.se
HÖSTMÖTE DIS Syd
2011-12-03
2011-10-05
DIS-cirkel
2011-10-09
DISGEN-träff
Plats: Glemmingebro Medborgarhus
Tema: Vi svarar på frågor som skickats Tema: Backup, dubbletter
Tid: 13.00 -16.00
i förväg till kerstin@dis-syd.se
2011-11-09
Kontaktperson Jan Nilsson
DIS-cirkel
HÖGANÄS
jan@dis-syd.se
Plats: Kullabygdens Släktforskares Tema: Disbyt-utdrag, kartor, porträtt
lokal, Linnégatan 15, Höganäs
ARKIVENS DAG
RONNEBY
Tid: 13.00 - 16.00
2011-11-12
Plats: ABF:s lokaler, Kungsgatan 2
Plats: på olika orter i landet. Se vad din Kontaktperson: Gunnar Persson
Tid: 10.00-14.00
gunnar@dis-syd.se
lokala släktforskarförening arrangerar.
Kontaktperson:Bo Lundgren
Kostnad 30 kr per gång inkl. fika, ingen bo@elmedia.se
ESLÖV
anmälan
Fika till självkostnadspris
Plats: Karidal, Tröskevägen 2, buss 2
från stationen 3 gånger/timme, parker- 2011-10-22
2011-10-01
ing på Föreningstorget
DISGEN-träff
DIS-träff
Tid: 13.00 -16.00
Tema: Bildhantering från kamera till Tema: bestäms senare
Kontaktperson: Kerstin Olsson ker- presentation i Disgen
stin@dis-syd.se
2011-11-12
Kostnad 30 kr inkl. fika
DIS-träff
2011-11-19
Tema: bestäms senare
DISGEN-träff
2011-10-01
Tema: Släktbok i Disgen och Word
2011-12-10
för Mac och PC-användare
DIS-träff
Tema: Enkel bildhantering
KRISTIANSTAD
Tema: bestäms senare
Plats: KSFs lokal på Almvägen 18 B
2011-10-29
Tid: 18.00 - 20.30
DISGEN-träff
Kontaktperson: Rune Jönsson
Fler utbildningar kan ordnas på andra
Tema: Kartan i Disgen
rune@dis-syd.se, 044-245217
orter inom DIS Syds område under
Cirklarna riktar sig till nybörjare.
hösten, bl.a i Sölvesborg. Håll dig
2011-11-26
Kostnad 30 kr per gång inkl. fika,
uppdaterad på vår hemsida www.
DISGEN-träff
obligatorisk föranmälan
dis-syd.se.
Tema: Konvertering till Disgenorter
Obs! ABF:s lokal, Palmgatan 6, Eslöv
ställe, men möjligheten
finns att bränna och uppdatera flera filer på en
vanlig CD-R skiva, flera
gånger.
När brännarprogrammet har startat får man
upp en meny med tre
valmöjligheter (Menyns
utseende varierar från
program till program);
* Starta multisession disk
Personkort med Morfar eller Farfar, Mormor eller Farmor inskrivet
– markeras om man börSäkerhetskopiera, multisession
jar på en ny skiva, som man vill bränna
När Du säkerhetskopierar efter avslutat mer på vid ett senare tillfälle.
arbete – för det gör Du väl? – Utnyt- * Continue multisession disk – marktja då, som ett alternativ i stället för eras om man vill fortsätta bränna på
”USB-pinne” – möjligheten att bränna tidigare bränd multisession disk.
flera gånger på en och samma CD-R * No multisession disk – markeras om
skiva. Man bränner inte på samma man vill bränna en skiva som avslutas
DISkutabelt 2011-3

när bränningen är klar. Skivan kallas, Singel multisession disk, och är
vanligast.
Vill man fördjupa sig i ämnet ”CD
bränning” finns det mycket litteratur
att välja på. Många brännare har program för ”tillverkning” av etiketter och
omslag (Cover). Kolla om din brännare har mjukvaran – sök efter Cover
(engelska för omslag, som ofta inte är
översatt till svenska). Enkla program
finns också att köpa tillsammans med
etiketter och omslag.
Med dem kan du göra snygga och
trevliga etiketter till Dina CD-skivor
och säkerhetskopior.

Helge Olsson

Mac- o Reunion-fadder
helge@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 förstås 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 150 kr om året, 75 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
Staffan Knös

Faddrar:

Anders Larsson
Arne Sörlöv
Bengt Kjöllerström
Caj Nilsson
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
Kyrkogatan 5

Mellang 3 A lgh 1103 233 32
Norra Alnaryd 216
370 33
Östra Vallgatan 41
223 61
Herrevadsgatan 20
268 31
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
Christer Thörn

245 32
268 31
223 61
372 52
291 66
241 91
372 30

Trulstorps gård 2

Staffanstorp
Svalöv
Lund
Kallinge
Kristianstad
Eslöv
Ronneby

046-255788
0418-668324
046-126018
0457-24413
044-245217
0413-31025
070-5951338

Svedala			
Tving
0455-70304
Lund
046-126018
Svalöv
0418-668324
Staffanstorp 046-255788
Laholm
0430-14120
Kristianstad 044-245217
Anderslöv
0410-20002
Eslöv
0413-31025
Danmark
+45-43965337

241 91 Eslöv

0709-967687

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

Ordförande
Kassör
Webmaster
Ledamot
Sekreterare
Mac-ansvarig
Ledamot

anders@dis-syd.se
arne.s@dis-syd.se
bengt@dis-syd.se
caj@dis-syd.se
jan@dis-syd.se
od@laholmo.net
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
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

12

