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Bidrag till DISkutabelt

Vill du dela med dig av dina erfa-
renheter 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 
19 november 2012.

Jan Nilsson och redaktören plåtade på 
släktforskardagarna. På första sidan i 
högervarv; Järnvägmuseet, Gävle Big 
Band, Musikpaviljongen, fotograf Jan, 
styrelsens Anna Lövgren och Anna-
Lena Andersson avtackas, budkavlarna. 
Bilderna på Tor Flensmarck har hans 
hustru Rut och Björn Gyllix tagit.
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Släktforskardagarna i Gävle, SGF 75 år och hösten…

Så har vi avverkat släktforskardagarna i Gävle. Det var långt att köra dit från 
Skåne, nästan nio timmar, varav en i Stockholms köer. Fredagen bestod av 

ordförandekonferens med bl.a. föredrag av Riksarkivets SVAR Direktör Anders 
Nordström, som berättade att man kommer att föreslå regeringen att släppa fri 
tillgång till den digitala forskarsalen för kommunala skolor och bibliotek. Något 
som innebär ett avbräck på ca en miljon kr. Skulle man släppa det fritt för alla så 
blir bortfallet elva miljoner kr. Staten vill inte bidra med mera pengar utan i så 
fall skulle det innebära en minskning av takten i digitaliseringen och avskedande 
av personal.

Det var varmt och trångt i montrarna på lördagen, men lite mer lagom på 
söndagen. Ett trevligt och bra arrangemang, nästa år arrangeras släktforskar-
dagarna i Köping.

Lördagen den 13 oktober firar Skånes Genealogiska förbund 75 år med öppet 
hus på Arkiv Centrum Syd, Porfyrgatan 20, Gastelyckan Lund. Mellan klockan 
9.00 och 13.00 ställer flera föreningar, företag och institutioner ut och dessutom 
finns SGF:s egna projekt. Premiär är det för databasen Okänd far med drygt 25 000 
poster, vilka är sökbara. SGF söker fler frivilliga som vill hjälpa till att renskriva 
olika arkivhandlingar. SGF kommer även att sälja en jubileumsbok.

I Gävle presenterades Lars Ericson Wolkes bok om soldatforskning, liksom 
CD-skivan Begravda i Sverige II. Båda nyheterna kan du inhandla hos SGF i Lund 
på torsdagsförmiddagar så slipper du portokostnaden. Likaså presenterades en ny 
version av Svenska ortnamn som även fungerar i nya 64-bits datorer.

DIS-Syd har hållit flera möten i Vä, men i år passade det så bra då det är 400 
år sedan svenska trupper brände ned Vä. Passa på och kom och avnjut ett intres-
sant föredrag av Tor Flensmark, som bor och lever i Vä. Du har även möjlighet 
att träffa några av våra faddrar, dels för att se hur de ser ut, men även möjlighet 
att ställa frågor till dem. Inbjudan finns på sidan 11.

Arkivens dag är i år lördagen den 10 november. DIS Syd befinner sig på ACS 
i Lund i deras utbyggda lokaler. Det blir flera intressanta föredrag om framtiden 
i den nya hörsalen med plats med 100 personer och utrustad med det senaste i 
multimediateknik. Det finns även platser reserverade för rullstolar i hörsalen.

Vi söker fortfarande efter någon som vill hjälpa till att modernisera vår 
hemsida. Helst vill vi ha en ny hemsida, men hör av dig om du tror att du har 
möjlighet att hjälpa till.

Vi hörs och ses!

Jan Nilsson

Eder Ordförande
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Redaktörens
spalt

Nu är årstiden mellan vår och höst över. Den 
har passerat utan värme. Sommarkortet har 

vi inte nyttjat som i fjol. Bättre lycka nästa år! 
Vi firade hustruns bemärkelsedag med barnbarn 
och deras föräldrar på Dalarö i juli, en solig vecka 
faktiskt, men kallt i vattnet. Vi hade trevligt och 
hustrun blev mycket glad för sin present, en Ipad. 
Nu är det bara Facebook för hela slanten. Vi 
hann med en amerikansk släktträff hos min syster 
i Halmstad innan det var dags för sommarens 
begivenhet Släktforskardagarna i Gävle, temat för 
detta nummer. 

Jag har tidigare skrivit om en släkting från Habo 
Ljung i Lomma som emigrerade på 1920-talet. 
Nu besökte två barnbarn till emigranten oss med 
sin mamma med norskt påbrå. Kul att kunna ge 
Ron och Larry släkttavlor förfärdigade i Disgen. 
Hustrun är nu vän med Larry på Facebook!

Ni märker redan på denna sida att tidningen 
inte ser ut som den brukar. Den har större stil och 
två spalter per sida, med några undantag. I förra 
numret bad jag om läsarreaktioner på mitt försök 
med två spalter och större stil. Inga stormande 
reaktioner precis men de få som hörde av sig före-
drog större stil. Nu kör vi så ett tag.

Släktforskardagarna ja! Som vanligt åkte jag mot 
Gävle redan på torsdagen tillsammans med DIS 
Syds kassör Caj Nilsson från Svalöv. Vi möttes på 
X2000 i Hässleholm, pratade om våra förvänt-
ningar på dagarna, drack kaffe och hade det ge-
mytligt. Efter byte i Stockholm och uppgradering 
till X3000 övergav Caj mig för en webbredaktör 
från DIS Väst, kvinna, yngre och snyggare, men 
ändå – sån´t svider! Nåväl vi åt lunch tillsammans 
alla tre på järnvägsrestaurangen i Gävle. Ingen av 
oss hade erfarenhet av stadens geografi. Caj hade 
en ny telefon. Ni minns kanske att den gamla hade 
förkommit vid ett pizzeriabesök. I den nya fanns 

något som kallas appar. En app gjorde telefonen 
till GPS. Med hjälp av GPS gick vi direkt åt fel 
håll från järnvägstationen, men hittade till sist 
busshållplatsen mot vårt hotell. Redaktören löste 
snabbt och elegant sms-biljett med sin pension-
ärstelefon medan appen strejkade och Caj fick ta 
till kreditkortet, genant för en kassör.

Inkvarteringen på hotellet på andra sidan E4 
var utmärkt. Vi delade rum som vanligt och fick 
egna sängar med gång emellan – ett framsteg. Nästa 
morgon var det seminarier i Konserthuset. Vi tog 
lokalbussen. Chauffören släppte av oss efter några 
minuter och pekade ut färdriktningen. Vi hade 
fått en stadskarta på hotellet och la den direkt i 
söder och norr – inte norr och söder som vi lärt 
oss i scouterna! Caj, som har munnen med sig, 
hejdade direkt en dam för att fråga om vägen. Hon 
stannade, gapade och utropade därpå mitt namn. 
Det visade sig vara en kollega från sjuttiotalet 
som nu bodde i Gävle. Efter en trevlig pratstund 
travade vi vidare mot den blå konservburken som 
Konserthuset kallas. Vi följde vägvisningen men 
efter en stund gick vi fel igen, vi vände åt höger i 
stället för vänster! På så sätt fick vi se Högskolan 
dit vi skulle nästa dag plus att vi träffade vår gamle 
vilsne kumpan Kalmar-Janne som tack vare oss 
också hittade till Konserthuset. I fortsättningen 
skjutsade ordförande Jan oss dit vi skulle!

Under hemresan gick det inte att snacka varken 
med Caj, Staffan Knös eller Jonny Holm som 
anslutit. Det var bara appar för hela slanten. Men 
jag såg ändå fram mot nästa års resa till släktforsk-
ardagarna i Köping, när jag klev av tåget i Hässle-
holm med Cajs sista ord ringande i öronen; Ät inte 
köttbullsmörgås med rödbetsallad när du åker tåg!

Mats J Larsson
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Invigningen

Släktforskardagarna 2012 ägde, som traditionen 
bjuder, rum sista helgen i augusti, denna gång 

i Gävle. Högskolan i Gävle, i lokaler som tidigare 
hyste Hälsinge regemente, tog under två dagar 
emot släktforskare från hela landet. Men även från 
våra nordiska grannländer och USA kom forskare 
och utställare. Dagarna arrangerades i samverkan 
mellan Föreningen DIS-Mitt och Sveriges Släkt-
forskarförbund.

Den högtidliga invigningen av släktforskardag-
arna hölls den lördagen den 25 augusti i Musik-
paviljongen i Regementsparken belägen mitt emot 
entrén till utställningar och föredrag. Där kon-
serterade en oktett ur Hemvärnets musikkår under 
Ingvar Hanssons dirigentskap. Konferencieren 
Tomas Bornestaf, Hälsingeregementes siste chef, 
påstod att det var världens största oktett, eftersom 
den bestod av tio musiker! Musikpaviljongen, ritad 
av Ferdinand Boberg, byggdes till Stockholmsut-
ställningen 1909. Efter utställningen flyttades den 
vackra paviljongen till regementet i Gävle, där den 
gjort tjänst i mer än 
100 år för konserter 
och som dansbana. 
Numera är det Gävle 
kommun som äger 
Regementsparken.

Kommunens chef 
för Kultur- och Fritid, 
Kajsa Ravin, hälsade 
välkommen till Gävle. 
Hon berättade kort 
om stadens historia 
med anor från 1400-talet. Hon uppehöll sig kring 
släkt-forskardagarnas tema; Varthän - Resor i tid och 
rum. Hon betonade Gävles betydelse för sjöfarten 
på Östersjön och berättade om att svenskarnas 
emigration till Nordamerika började med resor 
från Gävle redan på 1840-talet. De s.k. Erikjan-
sarna från Biskopskulla i Norduppland tog vägen 
över Gävle innan de i USA grundade sin koloni 
Bishop Hill.

Därefter var det Barbro Ståhlheims tur att hälsa 
oss välkomna till släktforskardagarna. Barbro är 
ordförande i Sveriges Släktforskarförbund. Hon 
berättade att förbundet består av 169 medlems-

Släktforskardagarna i Gävle

föreningar som tillsammans har ca 75 000 
medlemmar. Tack vare ett bidrag på 250 000 kr 
från kulturdepartementet har förbundet kunnat 
medverka till bildandet av en ny medlemsförening 
för latinamerikaner som invandrade till Sverige 
på 1970-talet, Geneologica Hispanica America. 
Barbro uppehöll sig vid den digitala revolutionens 
betydelse för släktforskarrörelsen och några av 
förbundets projekt; gravstensinventeringen, nättid-
ningen Rötter med föreningen Röttervänner nu med 
10 000 medlemmar samt Wikirötter, fjolårets nyhet 
som stadigt utvecklas. Hon menade att släktfor-

skarrörelsen alls inte spelat 
ut sin roll som påtryck- 
are mot regeringen och 
myndigheter och slutade 
med uppmaningen; Nu 
ska vi skapa släktforskning- 
ens framtid!

Barbro avlöstes vid 
mikrofonen av lands-
hövd i n g en  i  G äv l e -
borgs län Barbro Holm-
berg som invigde släkt- 

forskardagarna. Även hon talade över temat, resor 
i tid och rum och påminde åhörarna om att hela 
25 procent av vår befolkning lämnade landet och 
emigrerade under en hundraårsperiod mellan 1830 
och 1930. Nu lever vi i en tredje folkvandringstid, 
då man beräknar att mer än 200 miljoner männi-
skor lever och bor utanför det land där de föddes. 
Det behöver inte nödvändigtvis vara av ondo. 
Forskning har visat att migration ger möjlighet 
till utvecklingssprång och hon betonade återvän-
darnas betydelse för samhällsutvecklingen. Barbro 
Holmberg avslutade invigningstalet med orden; 
Utan historia ingen framtid!

Talarna Kajsa Ravin, Barbro Ståhlheim och Barbro Holmberg
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Släktforskardagarna

Utställningarna

I Gävle var de tre föreläsningssalarna samlade i en 
byggnad i anslutning till entrén, där även salen 

för Släktsök fanns. I år kunde man inte beställa 
föredragsbiljetter i förväg utan det var att infinna 
sig i god tid och köa om man ville ha plats. De två 
utställningshallarna var placerade en bit därifrån i 
husen Idun och Balder.

DIS monter låg i huset Balder längst bort från 
entrén, vilket kanske innebar att några besökare 
inte hittade dit eller inte orkade med en utställ-
ning till. Framför allt under lördagen var träng-
seln stor i den största hallen Idun. Luften stod 
nästan lika stilla som besökarna i gångarna, där 
det fanns mycket att se och lyssna på. Allt vad 
släktforskarvärlden kan uppvisa gavs där; utställare, 
dataprogram, släktforskarföreningar, arkiv, släkt-
forskar- och hembygdslitteratur samt släkttavlor. 
Och det som inte fanns i Idun gavs i Balder. Där 
fanns bl.a. DIS med regionföreningar, DIS Norge 
och DIS Danmark, Sveriges Släktforskarförbund 

och några fören-
ingar till, Skånes 
Genealogiska För-
bund inte att för-
glömma.

I DIS monter 
arbetade frivil-
liga från våra re-
gionföreningar 
och bemannade 

Så kom programmets överraskning. Björn 
Thunberg från Härnösands släktforskare uppvak-
tade landshövdingen med en släktutredning i åtta 
generationer om Barbro Holmbergs rötter med 
härstamning bl.a. i Ångermanland. På bilden kan 
ni se hur överraskad och glad landshövdingen blev 
över gåvan.

de olika stationerna. 
Från DIS Syd med-
verkade Caj Nilsson, 
Staffan Knös, Bengt 
Kjöllerström och Pat-
rik Hansson, som 
anställs av DIS som 
programmerare fr.o.m. september, samt självfal-
let Helge Olsson som alltid förevisande Mac-
applikationer. På reservbänken fanns ordförande 
Jan och redaktören att kasta in om laget behövde 
toppas (vilket otroligt nog inte skedde). DIS kansli 
fanns också på plats och sålde medlemskap m.m. 
Bengt Karlsson, Marie Andersson och Ragnhild 
Bergström servade demonstratörerna föredömligt 
både på utställningen och i vår förläggning på ho-
tell Scandic Väst. Ordförande Jans fästmö Monica 
Klapp svarade som vanligt 
för vår förplägnad, ingen 
kaffetarm var tom. Ragnhild 
ska särskilt uppmärksam-
mas. Hon gjorde sina sista 
arbetsdagar för DIS under 
släktforskardagarna i Gävle. 
Heder åt denna kvinna som 
DISkutabelt önskar all lycka 
till i sitt kommande liv som 
pensionist.

Riksstämman

Släktforskarförbundets riksstämma ägde rum 
på lördagseftermiddagen i Gävle konserthus. 

Ombud från DIS Syd var Bengt Kjöllerström, 
samt Caj och Jan Nilsson, medan Staffan Knös 
som ledamot av DIS styrelse och redaktören hade 
upphöjts till ombud för föreningen DIS. De 169 
medlemsföreningarna representerades av 128 om-
bud på stämman. Förbundets ordförande Barbro 
Ståhlheim berättade i sitt hälsningsanförande att 
två medlemsföreningar tillkommit under året, 
Herrljunga släktforskare och invandrarföreningen 
Geneologica Hispanica America.

Till mötesordförande utsågs Lennart Johansson, 
bosatt i Gävle och tidigare partisekreterare i Krist-
demokraterna. Han ledde förhandlingarna med 
ackuratess. Till vice ordförande valdes Erland Ring-
borg, ordförande i Genealogiska Föreningen och 

Staffan & Caj övar i montern

Marie & Ragnhild i arbete

Kul hos Riksarkivet Dorrit & Gunnar 
Persson Höganäs och Rolf Johansson ACS



6
DISkutabelt 2012-3

Victoria Jonasson, ledamot av förbundsstyrelsen, 
anmäldes som sekreterare.

Riksstämman föranledde inga sensationer 
och klarades av på mindre än två timmar. För-
bundsstyrelsens årsredogörelse med verksamhets-
berättelse, förvaltningsberättelse samt revisorernas 

berättelse behandlades 
efter några klargöran-
den från ordförande 
Barbro och vice ord-
förande Karl-Ingvar 
Ångström, styrels-
ens föredragande i 
ekonomiska frågor. 
Styrelsen beviljades 
därefter ansvarsfrihet 
för föregående års för-
valtning.

Endast en motion hade inlämnats till stämman. 
Den handlade att om att anpassa kommande CD/
DVD-utgivning även för Mac. Förbundsstyrelsen 
delade motionärernas uppfattning om att Mac 
i framtiden kommer att bli allt vanligare för 
släktforskare liksom smarta telefoner och läsplat-
tor. Förbundsstyrelsen ville utreda problemet 
grundligare innan beslut fattas och att motionen 
därmed skulle anses besvarad. DIS yrkade, genom 
Staffan Knös, att det skulle tas till protokollet att 
förbundet i framtida utveckling ska verka för att 

deras produkter även ska anpassas till Mac. Det 
instämde stämman i.

Stämman fastställde därpå styrelsens förslag 
till budget för 2012 tillsammans med verksam-
hetsplan och oförändrade medlemsavgifter. När 
det gällde arvoden till styrelsen beslutade stämman 
att fastställa dem enligt valberedningens förslag; 
förbundsordföranden får ett årligt arvode om 2,5 
prisbasbelopp (f.n. 110 000 kr), vice ordföranden 
får 0,5 prisbasbelopp (f.n. 22 000 kr) och övriga 
ledamöter får ett sammanträdesarvode med 350 
kr/dag samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
för den som tvingas ta tjänstledigt med löneavdrag 
eller semester (2,6 procent av ett prisbasbelopp eller 
f.n. 1 100 kr). Beslutet innebär en återgång till de 
arvodesprinciper som gällde 2010.

Så återstod valen och valberedningens förslag 
föredrogs av dess ordförande vår egen Jan Nilsson. 
Som ordförande föreslog Jan omval av Barbro Stål-
heim för 2012-14. Innan valet skedde meddelade 
Barbro att hon avser att lämna sitt ordförandeupp-
drag 2014. Styrelseledamöterna Anna Lövgren 
(Jokkmokk) och Anna-Lena Andersson (Vargön) 
hade meddelat att de ämnade lämna styrelsen 
vid årsstämman. Den nya styrelsen valdes helt 
enligt valberedningens förslag. Daniel Berglund 
(V Frölunda), Gunilla Didriksson (Lindesberg) 
och Viktoria Jonasson (Brämhult) valdes om för 
2012-14 medan Bo Persson (Linköping) och Eri 

Uttalande vid Sveriges Släktforskarförbunds stämma

Bevara sockenindelningen

Uttalande vid Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma i Gävle 2012, med anledning av regering-
ens planer på att göra genomgripande förändringar av den svenska folkbokföringen. Den svenska 
befolkningsstatistiken har sedan 1600-talet utgått från en genom tiderna i princip oförändrad indel-
ning av landet i ett par tusen församlingar (tidigare socknar). Församlings- och sockenindelningen 
är levande i människors medvetande och har stor betydelse för lokal identitet och tillhörighet. Den 
långa obrutna befolkningsstatistiken gör det möjligt att i historieforskning följa människor från 
vaggan till graven, till glädje för hundratusentals släkt- och bygdeforskare över hela Sverige.

Släktforskarförbundet vill härmed kraftfullt protestera mot alla planer på att förändra indel-
ningsgrunden. Den gamla församlingsindelningen är, liksom socknarnas namn, levande historia 
med stark livskraft under nära tusen år och en integrerad del av landskapsmiljön. Den är en del 
av Sveriges immateriella kulturarv, vilket regeringen så sent som 2010 förbundit sig att skydda när 
man ratificerade Unescos konvention för skydd av det immateriella kulturarvet.

Förbundet uppmanar regeringen att följa det förslag som Folkbokföringsutredningen (SOU 
2009:75) föreslog i sitt betänkande, nämligen att folkbokföringen ska ske i historiskt stabila distrikt 
som följer Svenska kyrkans församlingsindelning 1999/2000.

Släktforskardagarna

Karl-Ivar Ångström
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Seminarierna

På fredagen före släktforskardagarna ordnar 
Släktforskarförbundet seminarier för medlems-

föreningarnas ordföranden, studieledare och 
tidningsredaktörer. De hölls i Gävle Konserthus, 
i folkmun kallad den ”blå konservburken”. Från 
DIS-Syd deltog vår ordförande Jan Nilsson i ord-
förandekonferensen (se hans spalt på sidan 2) och 
undertecknad i redaktörsseminariet, medan min 
reskamrat vår kassör Caj Nilsson deltog i studiele-
darseminariet som representant för Svalövsbygdens 
Släkt- och Folklivsforskare (Sloff ). 

Redaktörseminariet leddes av Anna Lövgren 
och Anna-Lena Andersson från släktforskarför-
bundets styrelse. I det deltog drygt 30 redaktörer, 
bl.a. DISkutabelts flitige medarbetare och tidigare 
redaktör Bo Nordenfors, numera redaktör för 
Södra Västerbottens Släktforskares tidning. Vid 
seminariet fick vi nyheter från förbundet, såsom 
läget i Gravstensinventering och nästa version av 
dödskivan samt om nya böcker och skivor i Rötter-
bokhandeln (som läsarna kan ta del av via en länk 
från Rötter). Nästa version av dödskivan kommer 
troligen inte ut förrän 2013.

Vi fick flera 
matnyttiga tips 
om olika program 
som vi redaktörer 
kan använda i vårt 
skrivande och tid-
ningsmakande. 
Här vidarebefor-
dras några av tip-
sen om gratispro-
gram som finns 
på nätet; Nomago 
är en vägvisare till 
böcker, www.cognatus.se/nomago.phpCachad, Scri-
bus 1.4.1 är ett program för tidningsmakare www.
alltomwindows.se/scribus1.4.1, Gimp ett program 
för bildredigering som kompletterar Scribus, pc-
foralla.idg.se/2.4476/1.159476 samt WordPress 
som man kan använda för att göra webb- och 
bloggsidor, sv.wordpress.org.

Under eftermiddagen hade vi en paneldiskus-
sion om skrivandet där fyra redaktörer deltog; 
Håkan Skogsjö, redaktör för Släktforskarnas 
årsbok, Solveig Blomstrand, redaktör för Släkt-
datas tidskrift, Kjerstin Olofsson redaktör för 
Västgötagenealogen samt undertecknad. Panelen 
fick alla möjliga frågor om de fyra redaktörernas 
arbete. Jag tyckte det var en givande och intressant 
diskussion och kände mig oerhört hedrad att ha 
blivit tillfrågad som panelledamot.

Persson (Helsingborg) nyvaldes. Dessutom skedde 
fyllnadsval av Carina Strömberg för 2012-13 efter 
Anna Lövgren. Som revisor och revisorssuppleant 
för 2012-14 omvaldes Olle Landin och Tomas 
Risbecker.

I stadgarna står att valberedningen ska bestå av 
minst fem personer. Sex personer nominerades till 
valberedningen. Efter votering beslutade riksstäm-
man att valberedningen ska bestå av sex ledamöter. 

Den nya valberedningen 
består av Anna-Karin West-
erlund (ordförande), Ulf 
Berggren, Björn Fredriks-
son, Björn Jönsson (samt-
liga omval) samt Anna-Lena 
Andersson och Anna Löf-
gren (båda nyval).

Innan riksstämman av-
slutades antog stämman på 
styrelsens förslag ett utta-
lande om att sockenindel-
ningen ska bevaras (sid 6).

Banketten

Det var inte bara släktforskardagarna som 
förgyllde Gävle sista helgen i augusti. Antik-

rundan spelades in och SM i orientering pågick 
i staden. På lördagen kryssade stadsorienterare 
mellan betydligt långsammare släktforskare på 
högskoleområdet. Dessutom var det cruising med 
gamla bilar på lördagskvällen, något som påverkade 
släktforskare som skulle delta i sin bankett, som 
gick av stapeln i Järnvägsmuseet. DIS abonnerade 
buss kunde därför inte ta sig dit genom city utan 
fick köra en omväg.

Nåväl, vi kom fram i god ordning och passe-
rade in till festborden genom museet som var fullt 
av lok och vagnar av olika slag samt alla möjliga 
andra järnvägsattiraljer. Här skulle jag ha kunnat 
spendera timmar för att inte säga dagar, men nu 

Släktforskardagarna

Jan Nilsson avtackades som
valberedningens ordförande

Seminarieledarna Anna & Anna-Lena
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gällde i stället mat, dryck och samvaro med likasin-
nade. Borden var placerade mellan lok och vagnar, 
en högst ovanlig bankettmiljö. Stället var likt en 
större järnvägstation, ja t.o.m. högtalarsystemet 

var av modernt järnvägsnitt, m.a.o. gästerna som 
satt en bit bort från scenen kunde inte höra vad 
som sas. Tidningens fotograf hade dock en central 
placering varför bilderna från banketten får ersätta 
ett referat, helt enligt devisen en bild säger mer än 
tusen ord.

De avgående styrelseledamöterna Anna Lövgren 
och Anna-Lena Andersson avtackades av ord-
förande Barbro med bl.a. blommor (se första 
sidan). Ingen Victor Örnbergspristagare hade 
utsetts för 2012, men däremot tre personer som 
fick ta emot Släktforskarförbundets hedersdiplom, 
Ingemar Rosengren Halmstad, nominerad av 
Hallands Släktforskarförening, Bernth Lindfors 
Njurunda, nominerad av DIS-Mitt samt Birgitta 
Larhm Avesta, nominerad av Folkare Släktfor-
skarförening. Göran Larsson från Sotenäs fick 
utmärkelsen årets Eldsjäl. Han hade nominerats 
Sotenäs Personhistoriska förening.

Innan dansen tråddes till Gävle Big Band 
hade ordförande Barbro avtackat arrangörs-
föreningen, vår systerförening, DIS-Mitt med 
dess projektledare Claes Elmbäck i spetsen, för 
utmärkta dagar och evenemang i Gävle. Släktfor-
skardagarbudkavlen gick vidare till arrangörerna 
2013, Västra Mälardalens Släktforskare, som ön-
skades lycka till. Släktforskardagarna 2013 arran-
geras i Köping (www.
sfd2013.se och www.
vmsf.se). Hemtrans-
porten skedde under 
nordisk förbrödring 
och försystring genom 
att DIS Norge upp-
lät plats i sin buss för 
kollegor från både 
Danmark och Sver-
ige. Den förtrollande 
stämningen som upp-
stått i bussen fortsatte 
sedan in på hotellet.

Föredragen

Jag hade sett fram emot att lyssna på några av 
Släktforskardagarnas föredrag på lördagen. 

Bl.a. vetenskapsjournalisten Maja Hagerman Om 
konsten att uppfinna sina förfäder och professor 
Lars Ericson Wolke om Soldatforskning – Finn 
dina militära förfäder. Men min upphöjelse till 
föreningen DIS ombud på Släktforskarförbundets 
stämma gjorde att mina planer ändrades, jag fick 
bevaka riksstämman i stället. Jag kunde delvis 
kompensera mig för missen av Ericson Wolkes 
föredrag genom att köpa hans nyutkomna bok, nr 
4 i Släktforskarförbundets handbokserie, Soldat-
forska! Hur jag finner mina militära förfäder (finns 
i Rötterbokhandeln). Ett av de föredrag som jag 
planerat för lördagen I spåren av utvandrarna – vad 
finns kvar idag? med Anna-Lena Hultman och 
Anneli Andersson gick i repris på söndagsförmid-
dagen. Man ska ha tur ibland!

Släktforskardagarna

Mingel bland lok & vagnar på Järnvägsmuseet

Hedersdiplomerade släktforskare

Släktforskardagarna i Gävle av-
slutades på söndagen med Tapto



9
DISkutabelt 2012-3

I spåren av utvandrarna 

Anna-Lena Hultman är mångårig medarbetare 
hos Sveriges släktforskarförbund och projektledare 
för Namn åt de döda och Gravstensinventerin-
gen. Anneli Andersson förestår släktforsknings-
verksamheten på Melleruds Museum sedan 20 
år. De berättade om de resor de hade gjort till 
de nordamerikanska svenskbygderna under det 
senaste decenniet.

Släktforskarför-
bundet planerade 
en första resa till 
USA 2001 för att 
”sälja in” svensk 
släktforskning i 
det stora landet i 
väster. De kom en-
dast till Paris efter-
som de hade valt 
fel resdag, nämli-
gen, den 11 sep-
tember. De gjorde 
ett nytt försök året 
därpå bl.a. till Salt 

Lake City med Family Historie Library. Med på 
resorna har Charlotte Börjesson varit. Charlotte 
är styrelseledamot i DIS och aktiv i Wasa order of 
America. I några av resorna har Olof Cronberg, 
tidigare ordförande i DIS samt Ted Rosvall, Släkt-
forskarförbundets förre ordförande, också deltagit. 
Med föredraget ville Anna-Lena och Annelie re-
dovisa vad de hade gjort på sina amerikaresor och 
vad det i sin tur hade lett till.

Det främsta syftet med resorna är föreläsnings-
verksamhet i olika städer, föreningar och institu-
tioner, resten är bara ”bonus” sa föredragshållarna. 
Det krävs långa förberedelser inför resorna och 
själva resorna mellan olika delar av USA och 
Canada är också långa. Släktforskarförbundet har 
inte som organisation medverkat i alla resorna. 
2008 betalade svenska ambassaden i Washing-
ton deltagarnas resa och uppehälle för två dagars 
föreläsningar, men annars bekostar deltagarna 
sina resor själva.

Utrymmet räcker inte för att återge alla re-
sorna, men det finns fiffigt nog en webbsida www.
swedgen.se där man kan läsa om dem, vilka platser 
som besökts och vilka kyrkböcker och kyrkogårdar 

som fotograferats. Anna-Lena och Annelie berät-
tade engagerat och målande om sina resor och sin 
kärlek till emigrationsforskningen. Några saker 
fastnade. Efter sina föreläsningar träffar de alltid 
svenskättlingar one on one, d.v.s. en forskare och 
en frågeställare. Man kan föreställa sig att arrange-
mangen tar sin tid. Om staden Rockford i Illinois 
hade någon påstått att det var den svenskaste av 
städer; ”där talade t.o.m. de färgade svenska”. Ett 
tips från Anna-Lena var att den bästa sidan för 
att söka uppgifter på Ellis Island heter Ellis Island 
one step.

Nästa resa går redan i oktober till Sturbridge, 
Cranston och Pittsburg. DISkutabelt önskar delta-
garna i årets SwedGenTour lycka till.

Släktforska i digitala historiska tidningar

Torsten Johanssons föreläsning handlade om 
digitalisering av historiska tidningar. Torsten är 
enhetschef på Biblioteksavdelningen på Kungliga 
Biblioteket. I någon programversion hade hans 
föredrag kallats ”Släktforska i digitala historiska 

tidningar från me-
deltiden”. Härvid-
lag berättade Tor-
sten att han skulle 
gö ra  aud i to r i e t 
besviket. Det finns 
inga tidningar från 
medeltiden – tryck-
felsnisse hade varit 
framme! Efter detta 
klargörande satte 
Torsten igång. 

Släktforskardagarna

Anna-Lena Hultman

Torsten Johansson
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Enheten som Torsten leder har ett uppdrag 
att förvärva, beskriva, tillhandahålla och bevara 
svenska dagstidningar.

Torsten berättade om Digidaily ett projekt 
inom Kungliga biblioteket och en dröm för både 
KB och honom som är på väg att bli verklighet. 
Det är lagen om pliktexemplar från 1661 som 
gör att det är möjligt i vår tid att digitalisera både 
gamla och moderna tidningar och andra trycksaker. 
Numera lämnar tryckerierna tre ex ifrån sig av 
alla tidningar, ett sparas på KB, ett andra scannas 
av KB och ett tredje, ett reservexemplar förvaras 
på Universitetsbiblioteket i Lund. Till KB kom-
mer in 200 tidningstitlar per månad. Den årliga 
tillväxten är 3 500 000 sidor och den totala tid-
ningssamlingen består av 122 000 000 sidor eller 
4,2 hyllkilometer!

Hälften av tidningsarkivet är microfilmat sedan 
1979, microfilmsamlingen uppgår 70 000 000 
bilder. 700 miljoner tidningssidor är ännu sparade 
i original. Tidningsalen är KBs populäraste läsesal. 
KB har också en kopia av alla svenska dagstidning-
ar mellan 1850 och 1979, sedan KB har övertagit 
dem från Universitetsbiblioteket i Uppsala, som 
inte hade plats för dem längre. Det innebär att 
det är dessa exemplar som scannas.

Att öka sökbarheten i materialet är den största 
utmaningen och här kommer den nya tekniken att 

vara det viktigaste 
hjälpmedlet. På 
KB startades digi-
taliseringsprojekt 
redan 1998, men 
det tog verklig fart 
först med projektet 
”Massdigitalering 
av dagstidningar” 
2008 då 250 000 
sidor av Post & In-
rikes Tidningar digi-
taliserades (se http://
magasin.kb.se:8080/
serchinterface/).

Vad har KB gjort 
sedan? Jo de har hit-
tat en partner som är 
duktig på att arbeta i 
storproduktion med 

KBs idéer hos Riksarkivet MKC i Fränsta. Tillsam-
mans med Tillväxtverket, Länsstyrelsen i Väster-
norrland, Mittuniversitetet och Schibstedt försöker 
KB nu skapa ett effektivt produktionssystem för 
svensk dagspress – projektet Digidaily, som pågår 
mellan 2010 och 2013.

Resandets tjänare

Jag avslutade släktforskardagarna med att bevista 
en föreläsning på årets tema – resor i tid och rum. 
Föredragshållaren Stefan Nordin har framför allt 
forskat på skjutshåll och gästgiverinäringar i Upp-
land och Stockholms län. 

Milstolpar är en annan 
av hans specialiteter. Mil-
stolpar som vi kan tacka 
Axel Oxenstierna för. 
Den första förordningen 
om milstolpar kom redan 
1649 och i den stan-
dardiserades milen. Den 
svenska milen varierade 
innan dess, västgötamilen 
var längst och norrlands-
milen kortast. Milstolpar 
är hur som helst inget 
svenskt påfund. De fanns 
redan i det gamla Rom, 
men också i Danmark 

innan de infördes i Sverige.
Milstolparna var tänkta att utgå från huvud-

staden i olika riktningar, men landshövdingarna 
var otåliga och kunde inte 
vänta. Därför fanns det 
t.ex. redan 1652 milstolpar i 
Dalarna. 1698 bestämdes att 
nollpunkten för milstolpar-
na skulle vara Stockholms 
slottsport. Hur fungerade 
det, frågar jag mig? Slottet 
Tre Kronor brann ju ned 
1697. Den frågan borde jag 
ha ställt på plats! 

Mats J Larsson

Släktforskardagarna
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Under höstmötet blir det som vanligt möjligt att 
fråga om och diskutera DIS produkter och att 

träffa DIS Syds styrelse och faddrar; Helge Olsson, 
släktbok samt Disgen och Reunion i Mac, Anders Lars-
son, släktbok i PC och Disgen, Caj Nilsson och Gun-
nar Persson, allmänt Disgen samt Jan Nilsson Disgen, 
Disbyt och Dispos. Dessutom visar vårt Disbytombud 
Christer Thörn hur man gör Disbytutdrag.

Hjärtligt
Välkomna

Vi har bjudit in författaren, förläg-
garen och lokalhistorikern, Tor 

Flensmarck, bosatt i Vä, som höstmö-
tets föreläsare. Svenska trupper under 
Gustav II Adolf anföll den då danska 
staden Vä den 7-8 februari 1612. 
Anfallet och branden orsakade grad-
vis Väs förvandling från medeltida 
köpstad till bondby och anläggandet 
av den nya staden på Allön, d.v.s. 
Kong Christians IV stad. Vä1612-
gruppen arrangerar i september i Vä 
en minnesdag och deras arrangemang 
kan ses som en start på Kristianstads 
400-årsjubileum 2014.

DIS Syds höstmöte arrangeras söndagen den 7 oktober kl. 13-16. Styrelsen har för 
höstmötet valt Vä som mötesplats eftersom man under året ihågkommer att det 

är 400 år sedan Vä brändes ned av svenska trupper. 
Vi håller till i Vä församlingshem. Adressen dit är Snårarpsvägen 1. Kaffe, te och 

smörgås serveras som vanligt till en billig penning.

DIS Syd bjuder in till höstmöte i Vä den 7 oktober
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Ettarps glasbruk

Vem kunde ana vad som skulle komma att ske 
på Ettarps säteri efter det att Karl XII den 25 

oktober 1718 hade gett handelsmannen och bor-
garen Johan Casper Haberman i Göteborg tillstånd 
att förvärva säteriet i Enslövs socken, nuvarande 
Halmstads kommun, Halland?

Johan Casper Haberman fick burskap som 
handelsman i Göteborg den 20 december 
1700. År 1703 gifte han 
sig i Christine kyrka med 
den då bara 17 år gamla 
Brigitta Manorgen, vars 
föräldrar – handelsman 
Johan Manorgen och hans 
hustru Christina Jürgensen 
– var nära släkt med bl.a. 
familjerna Coopman och 
Busch och bodde på Södra 
Hamngatan i Göteborg. 
Sönerna Johan och David 
Wilhelm Haberman föd-
des 1707 och 1710. Johan 
Casper Haberman var järn-
uppköpare och hade god 
kontakt med bruksägarna 
i Värmland. Han var 1710 
delägare i kaparfartyget 
Wästgöthen och han repre-
senterade tillsammans med 
politiäldsten Johan Andris 
Olbers och justitiepresidenten Wilhelm de Silentz 
staden Göteborg vid den viktiga riksdagen 1719 
i Stockholm.

Habermans familj bestod av djärva entreprenör-
er som startade tegel-, järn-, bokspåns-, glas- och 
pottaskebruk. Dessa bruk presenteras utförligt i 
boken, som är på 440 sidor.

Boken innehåller en fyllig bakgrundsinforma-
tion från familjen Haberman, till förutsättningarna 
för manufakturetablering i södra Halland och till 
skogen som viktig energikälla och råvara.

Det viktigaste industriprojektet var Ettarps glas-
bruk, som 1743–55 sysselsatte upp till 70 personer 
förutom underlydande bönder och torpare. Namn 
på alla tyska och svenska glasbruksarbetare liksom 
på de närmare 300 identifierbara torvdrängarna 
finns med. De flesta torvdrängarna (skogsarbetar-
na) kom från östra Halland och västra Småland. 

Glasblåsarsläkterna Schmidt och Wink star-
tade tiden i Sverige vid Ettarps glasbruk och de 
presenteras utförligt. Det var ett stort utbyte av 
arbetskraft mellan Ettarp och de dåtida glasbruken. 
Mästaren Johan Gottfried Schmidt och hans ätt-
lingar har arbetat vid glasbruken Ettarp, Kosta, 
Casimirsborg, Göteborg, Åvik, Mariedal, Kukkola, 
Sandö, Strömbäck, Reijmyre, Cedersberg, Gränna 
och Wentzelholm. Brodern, mästaren Johan Georg 
Schmidt och hans ättlingar har dessutom arbetat 

vid glasbruken Henrikstorp, 
Kungsholm och Limmared. 
Glasarbetaren Berndt Friedrich 
Wink och hans ättlingar har 
arbetat vid glasbruken Ettarp, 
Kosta, Casimirsborg, Ceder-
sberg, Johannisholm, Ström-
bäck, Långvik, Sandnäs, Nyby 
och Skinnarvik.

Hur tillverkningen vid Et-
tarps glasbruk gick till, vilka 
produkter som tillverkades, 
export-, avsättnings- och 
produktionsvolymer samt 
kvarvarande glas redovisas.

Det har utifrån de jord-
fynd som gjorts varit möjligt 
att identifiera tre väl avgrän-
sade glassammansättningar 
vid Ettarps glasbruk och här 
redovisas för första gången 
tekniska analyser av huvud-

komponenter och spårämnen i halländskt glas 
från 1700-talet.

Vi har varit en arbetsgrupp på åtta personer 
som har forskat i närmre 15 års tid om Ettarps 
glasbruk och familjen Haberman och som nu kan 
presentera resultatet i en bok. Författare är Arne 
Andersson, Håkan Håkansson, Ulf Håkansson, Pär 
Lindblad, Gunnar Olsson, Bo G. Persson, Gunilla 
Simonsson och Birgitta Wiman. Stefan Gustafsson 
har bidragit som illustratör. Utgivare är Stiftelsen 
för Simlångsdalens Kultur- och Naturvård tillsam-
mans med förlag Utblick Media i Halland AB.

Boken handlar om Ettarps glasbruk, som var i 
drift 1743 till 1755 i Enslövs socken, Halmstads 
kommun i södra Halland. Vi tror att det är många 
släktforskare som har kommit i kontakt med 
glasbruksarbetare och s.k. torvdrängar och som 
kan vara intresserade. Familjen Haberman, som 
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startade glasbruket, kom från Göteborg och vi har 
i samband med arvet efter bröderna Haberman 
släktforskat på deras närmaste släkt.

Vi har också följt glasbruksfamiljerna Schmidt 
och Wink och deras flyttningar till många olika 
glasbruk i Sverige och Finland.

Boken säljs av Stefan Gustafsson, Utblick Media 
i Halland AB, www.utblickmedia.se, men den finns 

DISkutabelt 2012-3

Macspalten

också till salu hos både bokhandlare i Halmstad 
och i internetbokhandeln.

Håkan Håkansson 

Halmstad Släktforskare medlem i DIS-Syd
hakan.hakansson@sverige.net

Den engelska versionen av Reunion 10 är här

Vi väntar på den svenska översättningen som 
kan vara klar vid årsskiftet. Det finns ett 

femtiotal nya funktioner i Reunion 10. Några av 
nyheterna;
* Ny helt omgjord familjevy med olika klickbara 
valmöjligheter
* Sidofält Personregister
* Sidofält Platser med matchning till Googles 
kartor
* Bilder i alla personkortens boxar
* Betydligt utökade layoutval

Vid höstmötet i Vä 
den 7 oktober, samt 
på Dis-träffen i Eslöv 
om Enkel bildbehand-
ling, lördagen den 27 
oktober, kl. 13 – 16, i 
ABF-lokalen på Palm-
gatan 6, kommer vi att 
visa och berätta mer 
om den nya program-
versionen.

Helge Olsson

Mac- o Reunionfadder
helge@sis-syd.se
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Torgny Larsson - ny fadder

Torgny Larsson, vår nye fadder sedan några 
månader, presenterar sig så här;

Jag är född 1945 på en gård i Stora Brödhult i 
Kyrkhults socken, i nordvästra hörnet av Blekinge. 
Gården har varit i släkten sen 1828, och vi är nu 
femte generationen där. Jag fick gödsel under 
naglarna, men även snapphaneanda, då min mor 
var en engagerad hembygdsforskare.

Till professionen har jag varit datakonsult, först 
som anställd på Siemens i Malmö, och sen 25 år i 
egen regi till min pensionering. Jag bor i Malmö 
och har tre vuxna söner.

Min släktforskning startade 2002, och jag har 
varit medlem i DIS lika länge. Jag använder både 
Min Släkt och Disgen. Mina speciella intressen är 
emigrantforskning, fotografering, gamla fotografier 
och filmer. Jag har ett brett historiskt intresse, spe-
ciellt social och ekonomisk historia från 1700- och 
1800-talen.

Jag är aktiv i Malmö Släktforskarförening, där 
jag underhåller föreningens hemsida och håller 
kurser. Jag började 2006 hålla nybörjarkurser, men 
sedan 2009 har det varit fortsättningskurser och 
våren 2012 även en nybörjarkurs i Disgen.

Jag är även medlem i Kyrkhults Hembygds-
förening, Jämshögs lokalhistoriska förening och 
Oxie Hembygdsförening. 

Torgnys kontaktuppgifter finns på sista sidan.

Mats J Larsson

Ove Billing 1926–2012

DIS Syd initiativtagare och första ordförande 
Ove Billing har avlidit efter en tids sjukdom, 

86 år. Ove Billing och Roland Backman (avliden 
1995), båda boende i Hjärup och medlemmar i 
Staffanstorps släktforskarförening tog kontakt med 
DIS ordförande Sture Bjelkåker, som tipsade om 
att Leif Jacobsson, Helsingborg också var intresse-
rad av att starta en regionförening. Man bildade 
DIS Syds interimsstyrelse i samband med SGF 
årsmöte i Lund våren 1992. Björn Johansson, 
Linköping ritade loggan och kom ner till vårt första 
årsmöte på hösten och höll en kurs i Disgen för 
styrelse och våra faddrar. Ove fanns i DIS styrelse 
mellan 1992-95.

Ove jobbade på Å&R, Lund innan han pen-
sionerade sig. Från starten skrev Ove medlemsbrev 
med tips fyra gånger om året samt häften om 
Datorkunskap och hur DOS-systemet fungerade. 
I samband med årsmötet 1995 överlämnade han 
ordförandeskapet till Jan Nilsson och Ove blev 
sekreterare. Vi startade tidningen DISkutabelt 
med Stig Aronsson som redaktör och Ove skrev 
många tips till tidningen. I den vevan flyttade han 
till Laholm i Halland. Han har hjälpt massor av 
medlemmar under åren med datorproblem samt 
skrivit en mängd tips som är publicerade på olika 
sätt. Något som låg honom varmt om hjärtat var 
tekniken att publicera sin släkt som HTML fil på 
CD.

Det känns tomt utan Ove bland oss, tankarna 
går till hustrun Anna Lisa i Laholm.

Jan Nilsson   Ordförande DIS Syd
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Program för DIS Syd hösten 2012
Reservation för ändringar – kontrollera på vår hemsida www.dis-syd.se

HÖSTMÖTE DIS Syd
2012-10-07
Plats: Församlingshemmet i Vä
Tid: 13.00 -16.00

SGF 75 ÅR
2012-10-13
Plats: Arkivcentrum Syd, Lund
Tid: 09.00 - 13.00

ARKIVENS DAG
2012-11-10
Plats: Arkivcentrum Syd, Lund och 
på andra orter i vårt område
Tid och program: se din släktforskar-
förenings hemsida

ESLÖV
Plats: ABF-lokalen Palmgatan 6
Tid: 13.00 -16.00
Kontaktperson: Kerstin Olsson 
kerstin@dis-syd.se, 070-93 75 914
Kostnad 30 kr inkl. fik

2012-09-29
DISGEN-träff
Tema: Utskrifter efter behov, Anders 
Larsson

2012-10-06
DISGEN-träff
Tema: Disgenorter, konvertering och 
inmatning av platser, Anders Larsson

2012-10-27
DISGEN-träff
Tema: Enkel bildhantering, Nya ver-
sionen av Reunion, Helge Olsson

2012-11-24
DISGEN-träff
Tema: Sockenforskning med Disgen, 
Lars-Åke Stenemo

2012-12-01
DISGEN-träff
Tema: Patrik Hansson svarar på in-
skickade frågor

HÖGANÄS
Plats: Kullabygdens Släktforskares 
lokal, Linnégatan 15, Höganäs
Tid: 13.00 - 16.00
Kontaktperson: Gunnar Persson 
gunnar@dis-syd.se
Kostnad 30 kr per gång inkl. fika, ingen 
anmälan. 

2012-10-20
DISGEN-träff
Tema: Flytta/koppla, dubblettsökning

2012-11-17
DISGEN-träff
Tema: Utskrifter från Disgen

KRISTIANSTAD
Plats: KSFs lokal på Almvägen 18 B
Tid: 18.00 - 20.30
Kontaktperson: Rune Jönsson 
rune@dis-syd.se, 044-245217
Cirklarna riktar sig till nybörjare 
Kostnad 30 kr per gång inkl. fika, an-
mälan, vi använder Disgen vers 8.2c

2012-10-10
DIS-cirkel
Tema: Ansedel, antavla, stamtavla med 
inställningar. Vi gör back-up

2012-11-07
DIS-cirkel
Tema: Kartans användningsområde 
och verktyg. Vi gör Disbytutdrag

RONNEBY 
Plats: ABF:s lokaler på Kungsgatan 2 
i Ronneby, tema bestäms senare
Tid: 10.00 - 14.00
Kontaktperson:Bo Lundgren 
bo@elmedia.se 0457-244 13
Fika till självkostnadspris

2012-10-06
DIS-träff

2012-11-24
DIS-träff

2012-12-08
DIS-träff

SÖLVESBORG
Plats: ABF:s lokaler på Hamngatan 6 B 
i Sölvesborg, tema bestäms senare
Tid: 16.00 - 19.00
Kontaktperson:Bo Lundgren 
bo@elmedia.se 0457-244 13
Fika till självkostnadspris

2012-10-14
DIS-träff

2012-11-25
DIS-träff

2012-12-09
DIS-träff

Disgenkurser i Blekinge

I Ronneby planerar DIS Syd att i sam-
arbete med ABF genomföra en Disgen 
grundkurs på fem träffar. Tidpunkt är 
ännu inte bestämd. Anmälan till ABF 
0457-17 090 Lena Nilsson. 
Även i Sölvesborg planeras nybörjar-
cirklar i Disgen om intresse finns. 
Anmälan till ABF tel. ovan eller bo@
elmedia.se.

Är du intresserad av att bli jourhavande släkt-
forskare på Arkiv Center Syd? Du hjälper 

nybörjare, du hjälper släktforskare med tolkning 
av handstilar  och du hjälper till i övrigt i största 

allmänhet vid Landsarkivet ACS på Gastelyckan i 
Lund på ideell basis. Är du intresserad så ta kontakt 
med DIS Syds ordförande Jan Nilsson (kontaktupp- 
gifter finns på sista sidan).

Sökes jourhavande släktforskare
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Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning retur med 
den nya adressen till:

DIS Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund

B

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 släktforskarför-
eningar 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 med-

lemskap i DIS som kostar 150 kr om året, 75 kr för familjemedlemmar.

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

var med i dis syd

var med och påverka utvecklingen

var med och hjälp dina släktforskarkamrater där du kan

Styrelse:
Jan Nilsson Lagerlöfs väg 14 245 32 Staffanstorp 046-255788 jan@dis-syd.se Ordförande
Caj Nilsson Herrevadsgatan 20 268 31 Svalöv 0418-668324 caj@dis-syd.se     Kassör
Bengt Kjöllerström Östra Vallgatan 41 223 61 Lund 046-126018 bengt@dis-syd.se Ledamot
Bo Lundgren  Avenboksvägen 3 372 52   Kallinge    0457-24413 bo@dis-syd.se Ledamot
Rune Jönsson Orienteringsgatan 4 291 66 Kristianstad 044-245217 rune@dis-syd.se Sekreterare
Kerstin Olsson Östra Ströö 2602 241 91 Eslöv 070-9375914 kerstin@dis-syd.se Mac-ansvarig
Staffan Knös Kyrkogatan 5 372 30 Ronneby 070-5951338 staffan@dis-syd.se Ledamot

Faddrar:
Anders Larsson Mellang 3 A lgh 1103 233 32 Svedala   anders@dis-syd.se PC-fadder
Arne Sörlöv Norra Alnaryd 216 370 33 Tving 0455-70304 arne.s@dis-syd.se PC-fadder
Bengt Kjöllerström Östra Vallgatan 41 223 61 Lund 046-126018 bengt@dis-syd.se PC-fadder
Caj Nilsson Herrevadsgatan 20 268 31 Svalöv 0418-668324 caj@dis-syd.se     PC-fadder
Gunnar Persson Långarödsvägen 8 263 32 Höganäs 042-330515 gunnar@dis-syd.se PC-fadder
Jan Nilsson Lagerlöfs väg 14 245 32 Staffanstorp 046-255788 jan@dis-syd.se PC-fadder
Rune Jönsson Orienteringsgatan 4 291 66 Kristianstad 044-245217 rune@dis-syd.se PC-fadder
Torgny Larsson Östra Hyllievägen 17 216 21 Malmö 040-510766 t.larsson@tele2.se Min Släkt & Disgen
Helge Olsson Västergatan 28 231 70 Anderslöv 0410-20002 helge@dis-syd.se Mac&Reunion-fadder
Kerstin Olsson Östra Ströö 2602 241 91 Eslöv 070-9375914 kerstin@dis-syd.se Mac-fadder
Georg Aagerby Gildshøj 86 DK-2605 Brøndby Danmark  +45-43965337 g.agerby@jubii.dk PC-fadder, Danmark

Disbyt-ombud
Christer Thörn Perstorp 405 284 92  Perstorp 0709-967687 disbyt@dis-syd.se Disbyt-ombud, valberedn. ordf.


