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östrusket fortsätter med regn, kylan smyger långsamt på oss och
julen närmar sig.
Bygdeband som Genline tog fram för att underlätta för hembygdsföreningar att marknadsföra sig och sina byggnader har numera övertagits
av Sveriges Hembygdsförbund. De kommer att öppna upp Bygdeband så
att man skall kunna söka i det utan kostnad och utan inloggning. Utveckling och teknisk support ska skötas av Släktforskarnas Hus i Leksand.
Fadderservicen på vårt höstmöte i Vä blev en formidabel succé. Efter
ett intressant föredrag av Tor Flensmarck skulle det bli kaffe och smörgås,
men folk ställde sig i kö till de fem olika stationerna med faddrar med
namnskylt och uppgift om specialitet. Faddrarna fick i stället dricka sitt
kaffe under tiden man hjälpte medlemmarna. Dessutom fanns Eva Ström
från SGF på plats. Eva sköter numera knektregistret.
Tisdagen den 16 oktober klockan 7 ändrades mitt och min kära Monicas liv totalt! Jag vaknade av en dov duns som följdes av en total tystnad,
Monica brukar gå hemifrån 7 och då ropa hej! Nu var det helt tyst, så
jag gick upp för att se vad som hänt. Ute i hallen hittade jag Monica liggande på rygg utan att kunna röra sig eller säga något, ögonen utropade
Hjälp! Jag ringde 112 och fick prata med en sjuksköterska som sa att hon
larmat en ambulans då det troligen var en stroke Monica drabbats av.
Kl. 7.30 kom ambulansen och de sa samma sak att det med all säkerhet
handlade om en stroke.
En timme senare hade jag klätt mig, ätit frukost och kört in till
akuten i Lund. Där blev jag sänd vidare till neurologen, där Monica fått
en observationsplats och blivit röntgad. Jag fick prata med överläkaren
som förklarade att hon drabbats av en hjärnblödning i höger hjärnhalva
så långt ner i hjärnan man kan komma. Detta innebar att hon var förlamad i kroppens vänstra halva d.v.s. vänster arm och ben samt vänstra
delen av huvudet. Hon kunde prata men sluddrade p.g.a. förlamningen
vid munnen.
Efter knappt två veckors behandling på Lunds lasarett fick hon hjälp
med placering på den främsta Rehabsjukhuset i Skåne, Orup. Där har
man ett team av experter som tar hand om patienten. Monica kör två
sjukgymnastikpass om dagen. Där finns underbar personal, god service
och jättegod mat. Nu skall vårt hem anpassas så att Monica ska kunna
klara sig hemma. Hon kommer att börja med hempermissioner under
helgerna för att sedan kunna vara hemma mer efter hand.
Detta har gjort att jag haft sämre med tid än vanligt och vi får se vad
som händer. Man får ta en dag i sänder. Lärdomen är att man skall ta vara
på tiden man har tillsammans, man vet inte hur man har det imorgon.
Trots allt önskar jag Er alla en riktigt skön och trevlig God Jul och ett
Gott Nytt År. Var rädda om Er så ses vi 2013.

Jan Nilsson
Eder Ordförande

Adressändring
Görs alltid hos:
Föreningen DIS, Gamla Linköping
582 46 Linköping
dis@dis.se
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Redaktörens spalt

N

är årets sista nummer av DISkutabelt ska göras så
håller surhösten oss i ett järngrepp. Därför känns
det mesta kasst, som Malmöbon säger. Di blåe vann
ju inte allsvenskan. Handboll då? Jodå, jag vet att IFK
Kristianstad leder, men som f.d. lundabo håller jag på
LUGI, trots att jag bor i Kristianstad numera. Man får
glädjas åt det lilla i stället. Fotbollslaget i mitt hjärta,
Lommas stolthet, Nike är kvar i tvåan, i år utan kval.
Jo ser ni, Nike är mitt lag sedan vi 1954 flyttade till
ett hus mitt emot Lomma Idrottsplats, mitt andra hem,
där Frans Andersson, vaktmästaren, var kung. Under
Nikes storhetsperiod i mitten av sextiotalet, då laget höll
till gamla division II, kunde farsan räkna in tre bilar i
trädgården vid derbyt mot IFK Malmö 1965. Bilköerna
sträckte sig ända till Arlöv. Publikrekordet står sig ännu,
6 426 åskådare på tillfälliga läktare lånade från Östra
isbanan i Malmö. Jag sålde biljetter till medlemmar,
pensionärer och militärer och kunde därför bara se
andra halvlek. Enligt Figge, Sydsvenskans fine tecknare
Anders Sten, erbjöds villaägare på Vallgatan på andra
sidan idrottsplatsen fantasisummor för sina hus. Där
kunde man sitta på taken och se matchen. Hur det gick?
Nike vann med 1-0 och blev serieledare.
Hur kan det då vara att Nike fortfarande befinner
sig i division II? Jo, det beror inflationen, divisionsinflationen! Numera räknar man så här, allsvenskan,
superettan, division I, division II osv. Det som kallas
division II nuförtiden är alltså den fjärde divisionen.
Hur det har gått för farsans gamla lag IFK Malmö - di
gule - ska vi tala tyst om - de ramlade ner i fyran. Far
var så gul så att han vägrade bära ljusblå pyjamas eller
att sätta upp ljusblå persienner i köket. Han såg aldrig
någon allsvensk match på Malmö Stadion efter att di
gule ramlat ur. Han följde med på en match som MFF
spelade mot ett utländskt lag. Men det var ett undantag
sa far, för det var en internationell match!
Nikes matcher såg farsan för det mesta genom staketet. När växtligheten blev för tät följde han matcherna
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från ett fönster på ovanvåningen. När det byggdes en
fast läktare mitt emot vårt hus blev det matcher från
ovanvåningen för jämnan.
Nu ska jag berätta varför poängen i TV-programmet
Estrad från sextotalet Vem fan är Nisse Hult? aldrig slog
genom i Lomma. I Lomma visste varenda människa
vem Nisse Hult var! Han stod ju i mål i Malmö FF och
stundom i landslaget. Han hade vaktat Nikes mål tidigare och avlöstes av sin lillebror Leif och storebror Kalle
spelade center. Kalle som senare blev tränare i MFF. När
vi ändå är inne på fotboll går det inte att komma förbi
Zlatan. Vilket mål han gjorde, det sista mot England.
Vilket mål! Jag tror t.o.m. att Mac-spaltens Helge Olsson, som bara har sett en enda fotbollsmatch i sitt liv,
av misstag, uppskattar det.
En erkänt duktig släkt- och hembygdsforskare KarlErik Aronsson i Värestorp har lämnat oss. Jag skrev ett
reportage om Karl-Eriks verksamhet i Värestorp i nr 1
2007. Jag och min sjumänning Sven Hermansson, elev
hos Karl-Erik i flera år, besökte honom efter stormen
Per, då hela byn var utan ström. På frågan om vi fick
komma ändå? - svarade Karl-Erik - jovisst, jag har eldat
i kaminen, jag har vatten i bäcken och batteri i datorn!
I förordet till det som blev Karl-Eriks sista bok, kan
man ana att Karl-Erik på något sätt kände att slutet
närmade sig. I augusti skrev han Med denna bok slutar
mitt författarskap.
En annan hedersman, som har publicerat sitt livs
historia i tre nummer av DISkutabelt, Karl Hansson
från Lund har också lämnat sin familj och oss i sitt hundrade levnadsår. Jag träffade sonen Bengt på Arkivens
dag och Bengt berättade att fadern gått bort i oktober.
Frid över hedersmannen Karl Hanssons minne.
Jag ber att få önska alla läsare förnöjsam läsning och
en riktigt God Jul.

Mats J Larsson
Innehåll
2 Ordförandens spalt

3 Redaktörens spalt
4 Höstmöte i Vä
av Mats J Larsson
6 Disbytspalten med Christer Thörn
8 Resa till Halmstad av Caj Nilsson
9 Arkivens dag
av Mats J Larsson
10 Funktionärshelg i Linköping
av Mats J Larsson
12 Till minne av Karl-Erik Aronsson
Annons släktforskardagarna 2013
13 Mac-spalten med Helge Olsson
14 Program DIS Syd våren 2013
15 Observandum om Disbyt
Distansutbildning Kom igång med Disgen
Frivilliga till projektet Oäkta barn
16 DIS Syd styrelse och faddrar
3

Höstmöte i Vä

K

nappt 70 medlemmar besökte DIS
Syds höstmöte söndagen den 7 oktober. Årets höstmöte hölls i församlingshemmet i Vä. DIS Syds faddrar fanns på
plats för att demonstrera DIS produkter
som Disgen 8.2, Disbyt och Dispos.
Skånes Knektregister representerades av
Eva Ström. Efter att vår ordförande Jan
Nilsson hälsat de närvarande välkomna
vände han sig till eftermiddagens föredragshållare författaren och lokalhistorikern Tor Flensmarck, bosatt i Vä,
ett stenkast från församlingshemmet. Tor berättade
historien om när svenskarna brände den danska staden
Vä för 400 år sedan.
Tor inledde med; Vä har man glömt bort! Vä staden
som brann och försvann! temat i föredraget. Från Väs
storhetstid finns ruinen S:ta Gertruds kapell kvar. Hur
Vä tedde sig på 1600-talet kan beskådas på en teckning av Erik Dahlberg från 1678, alltså långt senare
än svenskarnas härjningar på 1610-talet. Tor lovade
åhörarna en kritisk granskning av det han kallade tre
envisa sanningar om Vä. Den första var att svenskarna
brände Vä i grunden, den andra att Vä var en liten
och obetydlig stad och den tredje att staden saknade
försvarsanläggningar.

Brände svenskarna Vä i grunden?

Bränningen av Vä utspelades under Kalmarkriget
som pågick 1611-12 mellan Sverige och Danmark.
Danskarna hade härjat i Kalmar och den nye svenske
17-årige kungen Gustav II Adolfs anfall mot Skåne var
en vedergällning för detta. Den svenska hären på 3 000
man tågade genom Göinge mot Lillöhus och gick i

ställning norr om Vä den 7 februari
1612. Den 8 februari ryckte svenskarna under Nils Stiernsköld in i
staden men mötte knappast något
motstånd. Den svenske kaptenen
Peder Birgersson ledde bränningen.
Svenskarna roffade åt sig värdesaker
och skövlade.
Hur vet vi detta? Jo, ögonvittnet
Gustav II Adolf har skrivit ett brev
till sin kusin hertig Johan efter en
middag på Hovdala; waritt inne vthi
Skåne och thet störste deelen afbrendt,
så att 24 kyrkiosochner sampt och
Whe stad är vti aska, och hafue Wij dher inthet mootstånd
haft, anten af ryttere eller foltfolck, vtan grasserat, sköflatt,
brendt och ihiälslagitt alldeeles efter eigen willie. Efter
Hovdala var kungen nära att drunkna i en bäck och
räddades av den uppländske ryttaren Tomas Larsson.
Kan vi vara säkra på kungens vittnesmål? Faktum är
att den gamla väpnaregården Brunstorp och de båda
kronomöllorna Bromöllan och Bymöllan brändes, men
vad vet man i övrigt om drabbade väbor?
Enligt Jörgen Christophersson Bagare i Vä Bys Arvebok 1614 vet man att de swenske har vållat skada genom
roff och brand. Peder Jonsson Skriver, by- och tingsskrivare, har noterat extremt låga byggnadsvärden år 1613
för 7 av 105 byggnader i Vä. Facit är att Brunstorp och
möllorna brändes medan skolan, Mariakyrkan och
prästgården skonades. S:ta Gertruds kapell brändes
sannolikt liksom Jörgen Bagares, Guldsmeden Hans
Povelssons och byfogden Povel Nielsson Guldsmeds
gårdar. Det kungliga förbudet som infördes 1612 mot
att återuppföra byggnader innebar ändå att vissa hus
reparerades. Fastighetstaxeringen 1613 tyder inte på
några tecken om en större brand. Vid de arkeologiska
utgrävningar som gjordes i Vä, i samband med avloppsgrävning på 1960-talet, har man inte hittat något
sammanhängande brandlager!
Vä – en liten obetydlig stad?

År 1614 förlorade Vä sina stadsprivilegier. Ledde detta
till en tvångsförflyttning av Väs befolkning till den
nygrundade staden på Allön – Christianstad? Något
som allmänt påstås. Borgare, handelsmän och hantverkare måste flytta till Christianstad för att behålla
sina burspråk eller för att arbeta vidare inom sina skrån,
medan bondebefolkningen blev kvar i Vä.
Var Vä en liten och obetydlig stad i början av
1600-talet? Tor visade genom jämförelser av de skånska
städernas skattekraft med siffror från 1596 och 1611
att endast Malmö, Landskrona och Ystad hade större
skattekraft än Vä, 300 daler för 7-800 invånare. Siffrorna för Malmö var 1 500 daler för 4 000 invånare,
4
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för Landskrona 600 daler för 2 000
invånare och Ystad 500 daler för
3 000 invånare. Som en jämförelse
vid samma tidpunkt hade Lund med
3 000 invånare en skattekraft på
200 daler och det närbelägna Åhus
1 000 invånare och en skattekraft
om 100 daler.
Vad grundades Väs rikedom på?
Det fanns en krutmölla sedan början
på 1500-talet, handel, tackjärn och
silversmide samt hamn på Landön.
Följande yrken fanns i Vä vid den
tiden, apotekare, köpman (28),
bagare, murmästare (3), bardskär,
tunnbindare, pottmakare (2), bösseskötte, remsnidare
(2), stuckatör, skomakare (4), garvare (3), skräddare
(5), slaktare (2), gelbgjutare, smeder (6), guldmeder
(4), snickare (2), hattmakare, spinnare, hjulmakare,
timmerman (2), kittelsmed, trädgårdsmästare och
vävare (2).
Saknade Vä försvarsanläggningar?

Hur var det då med den tredje sanningen? Saknade Vä
försvarsanläggningar? I Vä fanns en kungsgård sedan
1100-talet. Mariakyrkan, i sten, restes över en äldre
stavkyrka på 1110-talet. Väs Premonstratenserkloster
grundades på 1160-talet och flyttade efter en brand
1213 till Bäckaskog 1240. I Vä fanns skola och hospital
med apotek redan från 1160-talet.
Väpnare i Vä är kända sedan 1470-talet och väpnarna organiserade lokalförvaret. 1513 nämns planer på
en vallgrav, mur eller plankverk. 1518 nämns Borxmadt
väster om Vä som eventuellt var en borg. Stadssigill med
stadsport med vagnshjul finns avbildade 1535, 1584,

Höstmötet lyssnar till Tors föredrag om när Vä brändes

1608 och 1610. Weillingborg en gård som kan vara en
borg med gravar dateras 1558. Norreport, den norra
stadsporten, dateras 1611. På en karta från 1770 har
man funnit spår en vallgrav kring Vä.
Tors föredrag om när svenskarna brände Vä för 400 år
sedan visade vid en källkritisk genomgång att de s.k.
envisa sanningarna om Vä inte var några absoluta sanningar utan kunde ifrågasättas på flera punkter. Och
det gjorde Tor Flensmarck på ett utomordentligt sätt
och gav oss viktiga kunskaper om staden Väs historia.
På föredraget följde som vanligt en livlig frågestund.

Eva Ström fanns på plats med Skånska Knektregistret

Vä omkring år 1550-1600 enligt länsstyrelsens informationstavla. Inte
helt korrekt enligt Tor Flensmarck.

Efter föredraget trakterades deltagarna med kaffe,
te med frallor. Därpå hade medlemmarna möjlighet att
ställa frågor om DIS produkter till de faddrar som fanns
på plats; Helge Olsson, Anders Larsson, Caj Nilsson,
Gunnar Persson och Jan Nilsson samt dessutom till
Skånska Knektregistrets Eva Ström. Man kunde också
prata med de ledamöter i DIS Syds styrelse som fanns
på plats, Kerstin Olsson, Rune Jönsson, Bo Lundgren
och Staffan Knös.

Mats J Larsson
DISkutabelt 2012-4
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Disbytspalten
Främmande länder i Disgen

S

om alla Disgenanvändare säkert vet finns endast
Sverige med län och kommuner bakom lampan
(ortsdatabasen). När jag får Disbytutdrag ser jag många
olika sätt att lägga in länder och oftast blir det fel
eller nästan fel. Vissa länder skrivs ut och andra inte.
Disbytprogrammet stannar allt som oftast och frågar
eftersom man kanske bara lagt in n.y. i stället för New
York, USA. Oftast ligger landet på fel nivå och då kan
Disbytprogrammet inte heller känna igen landet.
Jag har haft e-postkorrespondens en tid med en
medlem som försökt lägga upp en struktur för att få
ut länderna rätt i utskrifter och rätt placerat för Disbyt. Det kan tyckas vara lätt. Men teori är en sak och
verklighet en annan. Trots att både han och jag visste
hur det ska se ut och tittade över strukturen och allt
verkade vara korrekt så blev det ändå inte rätt. Ingen
av oss kunde först förstå varför. Vi ritade scheman och
jämförde och då såg vi vad som var fel. Det är inte
alldeles enkelt att se och förstå strukturen.
Vid en noggrann genomgång såg jag att vissa länder
var placerade på en nivå för högt och vissa för lågt. Se
bild 1 nedan.
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Orsaken var att världsdelar och kontinenter var
oordnat strukturerade så vi tappade översikten. Därför
blev också utskrifterna fel. Se bild 2 nedan.

För att få med landet i utskrifterna ska landet finnas
på samma nivå som församlingen i Sverige. Det kan
man enkelt lösa genom att se till att landet finns på
nivå 4 i ortsdatabasen. Så här har jag gjort. Jag har valt
världsdelar som uppdelningsnivå. Se bild 3 nedan.

På samma nivå som Sverige ligger har jag skapat
en grupp Övriga Världen, (motsvarar nivån för landet
Sverige) under denna en grupp Världsdelar (motsvarar
nivån för län i Sverige) och därefter Nordamerika, Europa o.s.v. (motsvarar nivån för kommuner i Sverige).
Därunder ligger länderna (motsvarar nivån för församlingar i Sverige). Obs. Benelux är fel! Se bild 4 nedan.
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Under respektive land kan man sedan skapa landskap, städer/församlingar, orter, byar, gårdar/slott
precis som i Sverige. Se exemplet Tyskland där har jag
lagt upp Bundesland och därunder städer och orter.
Se bild 5 nedan.

Att det är fel kan man se på utskriften, se bild 7
nedan.

I utskriften kommer ju även Benelux med. Endast
landet ska ju komma med.
Vi kan inte ta bort de strukturer som är fel eftersom
kopplingen till ortsdatabasen för alla personer som har
denna ortsreferens då försvinner. Vi måste alltså flytta
genom att klippa och klistra. Tänk på att lägga in allt i
alfabetisk ordning eftersom det inte finns någon sorteringsfunktion i programmet. Ställ markören på Belgien,
högerklicka, välj klipp ut eller välj Ctrl+X.
Därefter ställer ni markören på Europa, högerklickar, välj klistra in på nästa nivå eller välj Ctrl+V.
Gör samma sak med Nederländerna. Ställ därefter
markören på Benelux och välj ta bort. Svara Ja på
varningen. Under Benelux finns ju inga personer kopplade. Se bild 8 nedan.

Det finns visserligen mer exakta indelningar under
Bundesländerna i Tyskland men jag har inget behov av
dem. Det är upp till var och en hur man vill göra, bara
landet kommer på rätt nivå.
Så långt är det säkert inga problem. Men vad gör
man om strukturen är oordnad och nivåerna är fel?
Mycket material finns ju inlagt i er släktforskning och
att leta upp alla personer med främmande länder och
göra om allt känns oöverstigligt. Som tur är finns ett
redigeringsverktyg för ortsdatabasen. Gå in på Redigera
och välj Orter eller välj kortkommando Shift+Alt+O så
kommer man direkt till redigering av orter. Glöm inte
att ta en säkerhetskopia.Ta gärna flera under arbetets
gång, efterhand som ni är säkra på att ha gjort rätt.
Nu skall jag korrigera Benelux som ju inte är ett
land. Under Benelux finns Belgien och Nederländerna.
Dit flyttades länderna av mig som exempel. Se bild 6
nedan.

Tyvärr har du ett manuellt arbete kvar att göra.
För de länder som fanns under Benelux måste du gå
in och radera Benelux under Namn i utskrifter, se bild
9 nedan.

Då kommer det att stå Belgien enbart (utan komma), se bild 10 på nästa sida.
Gör likadant med alla andra strukturer där du flyttat nivå. Skriv upp under tiden så att du inte glömmer
något. Detta är mycket enklare än att gå in på alla
personer i din databas och göra en ny koppling.
Slutresultatet syns i bild 11 på nästa sida. Observera
att jag även passat på att sortera alfabetiskt genom att
klippa och klistra. När du klistrar in på samma nivå
kommer det du klistrar in att hamna efter.
DISkutabelt 2012-4

7

Bild 10 t.v

Bild 11 t.h

Om någon har kommentarer eller frågor är ni
välkomna att kontakta mig på christer@thoern.com.

Christer Thörn
Disbytombud

disbyt@dis-syd.se
0709-967687

Resa till Halmstad

Jag fick använda mig av vita tavlan vilken gav en annorlunda bild med sina reflexer. Men var fanns bilden
esan till Halmstad började med en resa till Varberg. i datorn som skulle projiceras på vita tavlan? Kabeln
I år jubilerade Hallands Släktforskarförening i mellan dator och projektor kontrollerades om den var
Varberg och där var DIS Syd med Jan Nilsson och rätt monterad, var datorn rätt inställd, men trots det
undertecknad på plats och visade Disgen som ett bra ingen bild. Vad göra? In till Jan i rummet bredvid för att
alternativ för att hålla ordning på släkten. Vi fick då få ledning. Låna min ledning sa han, kopplade loss och
en förfrågan om utbildsi det varde bild. Således
ning om programmet i
ledningsfel! Så började den
Halland. Man önskade
första lördagen då jag beräten nybörjarkurs och även
tade om grundläggande
hjälp med problemlösinmatning i Disgen och Jan
ning. Bästa platsen för utfick svara på olika Disgenbildningen var Halmstads
frågor från sin grupp.
bibliotek.
Så gick det en vecka
En lördag i september
och det blev åter dags att
styrde vi alltså kosan i god
vända kylaren mot Haltid mot Halmstad för att
land. Denna gång hade vi
hinna ställa allt i ordning.
kläm på rutinerna, så väl
Biblioteket var stängt!
framkomna knackade vi på
Ett antal personer stod
och blev insläppta. Albert
utanför och väntade på
Caj, längst till höger, i utbildningstagen i Halmstad med elever,
och Felix blev upplåsta,
apparater och sladdar
att bli insläppta. Genom
apparaturen monterad och
en diskret knackning på
kontrollkörd. När deltaglasdörren fick vi kontakt med en dam som öppnade garna kom var det bara att starta helt friktionsfritt. Jag
och undrade varför vi störde lördagsfriden? Vi förkla- gick genom utskrifter i Disgen och Jan fortsatte sin
rade situationen och fick då möjlighet att bära in våra frågelåda. Deltagarna som förmodligen hade sett fram
grejor till lokalerna Albert och Felix som också var väl mot en ny cirkus blev utan den underhållningen.
låsta. Klockan blev tio och först då släpptes vi och våra
Goda förberedelser är bra men ingen garanti! Men vi
kursdeltagare in.
blev inte lottlösa. Hallands Släktforskarförening tackade
För min del strulade det. Medhavd dator och pro- oss med blomstercheckar.
jektor kopplades och startades och under tiden skulle
filmduken appliceras. Det gick inte! Pinnen som skulle Caj Nilsson
hålla duken hade gett upp och lyste med sin frånvaro. PC-fadder

R
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Arkivens dag
på Arkivcentrum Syd

T

emat för Arkivens dag 2012
på Arkivcentrum Syd i Lund
löd Var framtiden bättre förr? När
portarna öppnades kl. 10 lördagen
den 10 november, i det nu utbyggda
Arkivcentrum Syd på Gastelyckan i
Lund, strömmade intresserade från
när och fjärran in för att se de nya
lokalerna, titta på utställningarna,
lyssna på föredrag eller kanske rent
av för att delta i en kortkurs i släktforskning under Rolf Johanssons
ledning. Någon i arrangörsstaben trodde redan vid
halvelvatiden att det skulle bli publikrekord.
Arkivens dag på ACS arrangerades av de institutioner som finns i lokalerna; Folklivsarkivet med
Skånes musiksamlingar, Landsarkivet i Lund, Lunds
stadsarkiv, Lunds universitetsarkiv, Lunds universitets
biologiska museer, Lunds universitets kyrkohistoriska
arkiv, Regionarkivet i Skåne län, Skånes Arkivförbund
och Svenskt Seriearkiv i samverkan med släktforskarföreningarna SGF Skåne och DIS Syd.
Jag passade på att delta i den första visningen av
de nya lokalerna som började kl. 10.30. Det var då så
många intresserade att gruppen fick delas. Vår guide
hette Krister Hansson och representerade Region
Skånes Arkiv. ACS anlades ursprungligen 2003 men
har byggts ut kraftigt under 2011-12. Nu finns det
450 000 hyllmeter förvaringsutrymme i husen som
är en av Europas största kulturarvsinstitutioner. Man
räknar med att inflyttning i de nya arkivmagasinen
kommer att starta nu i december och att landsarkivet
har flyttat all sin verksamhet hit i maj nästa år.
Vi besökte Region Skånes arkivmagasin som omfattar 40 000 hyllmeter och som till 95 procent består av
patientjournaler, de äldsta från 1823, men där finns
också material från landstingens skolor. Vi tittade

också in i Sveriges Seriearkiv som
hyr in sig i universitetets arkivmagasin. Besökarna fick också reda
på skillnaden i krav mellan husets
arkiv- och kontorslokaler som är
separerade i fastigheten. I lokalerna
finns numera också Folklivsarkivet
och Lunds universitets biologiska
museer. Den konstnärliga utsmyckningen av ACS har skett i samråd
med Statens konstråd.
Jag lyssnade på ett av de fyra
föredrag som hölls på arkivens dag.
Zap! Framtiden i serierutan – Science
Fiction-serier och annat. Det hölls av
Thomas Storn ansvarig för Svenskt
Seriearkiv. På filmduken i den nya
stora föreläsningssalen fanns en Illustrerade klassiker
Tidsmaskinen av HG Wells. Illustrerade klassiker var
livsluft för en yngling som växte upp på femtiotalet.
Föredraget handlade om Science Fictionchangern
från Frankenstein av Mary Shelley från 1818, via Jules
Vernes romaner från mitten av 1800-talet, via just HG
Wells och de tidiga hjältarna i amerikanska seriemagasin från 1920- och 1930-talen som Buck Rogers och
Blixt Gordon (i Sverige kallad Karl Blixt) till de tidiga
svenska SF-serierna från 1940-talet om Johnny Wiking, Dotty Virvelvind (eg. Burn) och Allan Kämpe.
Novellerna och serierna om Dotty Virvelvind är från
1944-45 och Dotty hade fått äran att pryda affischen
för Arkivens dag 2012.

Thomas Storn med första numret av Stålmannen på svenska

DIS Syd och SGF bemannade släktforskningsrummet och fick hjälpa många som vill veta mera om sina
släktingar. Vid DIS Syds bord arbetade Caj och Jan
Nilsson, Kerstin Olsson med hjälp av Marie Munke
från SGF och i viss mån av undertecknad.

Mats J Larsson
DISkutabelt 2012-4
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Funktionärshelg i
Linköping

F

öreningen DIS funktionärer var inbjudna till
Linköping den 13-14 oktober. Sedan ifjol är funktionärshelgen flyttad från våren till hösten. Den låg tidigare i anslutning till föreningens årsmöte, som bekant
numera roterar mellan regionföreningarna. Drygt 60
faddrar och andra funktionärer såsom disbytombud,
webb- och tidningsredaktörer samt regionföreningarnas
ordförande deltog i funktionärshelgen. Arrangemanget
ägde inte, som brukligt är, rum på Valla Folkhögskola
utan på Scandic Hotell Frimis, d.v.s. det anrika Frimurarhotellet, en röd tegelkoloss från förra seklets början,
200 meter från järnvägsstationen. Lokaliteterna liksom
arrangemangen var utmärkta. Det är lika så gott att påpeka det direkt, så att den informationen inte försvinner
i referatets övriga detaljer. DIS arrangörskommitté ska
ha all heder av detta.
Från DIS Syd deltog faddrarna Arne Sörlöv, Bengt
Kjöllerström, Helge Olsson, Kerstin Olsson, Torgny
Larsson, Anders Larsson och Caj Nilsson, styrelseledamöterna Bo Lundgren och Staffan Knös samt
undertecknad.
Efter lördagslunchen hälsade föreningens ordförande Daniel Berglund deltagarna välkomna till
funktionärshelgen som han hoppades skulle bli både
givande och produktiv. Daniel hade hoppats kunna
presentera en ny Disbytutvecklare, men så blev det
inte. Däremot meddelade han att Carl-Olof Sahlin har
efterträtt Rolf Eriksson som ansvarig för Disbyt. Innan
eftermiddagens föreläsningar och grupparbeten började
delade Daniel ut DIS Diplom till faddrar med tack för
långt och förtjänstfullt arbete inom föreningen DIS.
En sådan fadder fanns på plats, Kerstin Olsson, Macfadder från Östra Ströö och Eslöv. Nedan ses Kerstin
med sitt diplom.

Distansutbildning och kartövningar

För föreläsningspasset delades vi i två grupper. Utbildare
och regionordförande fick lyssna på Bengt Kjöllerström som presenterade sitt projekt distansutbildning
i Disgen, medan övriga deltagare hade en genomgång
av Dispos. Undertecknad deltog i Bengts pass där han
berättade om den försöksutbildning på distans, som han
genomfört under våren. Han startar en ny utbildningsomgång med över 60 elever i höst. Den som vill veta
mera om Bengts distansutbildning kan läsa hans artikel
Kom igång med Disgen – en distansutbildning för alla i
Diskulogen nr 98 (sid. 26 ff ) eller titta på nätet kj2.se/
test. Karl-Ivar Ångström, den person i DIS styrelse, som
svarar för utbildningsfrågor, berättade att styrelsen avsåg
att behandla frågan om distansutbildning inom några
veckor och att han därför var intresserad av auditoriets
reaktioner, som i huvudsak var positiva.
Därpå följde olika grupparbeten som höll på tills
middagen serverades och för några grupper även efter
den plus för alla under söndagens första timme. Det
blev många grupper; faddrar Mac/Reunion, faddrar MinSläkt, Disgenfaddrar, utbildare, Produktråd
tillsammans med utvecklare Disgen och Disbyt samt
Disbytombud. Utbildare och Disgenfaddrar ägnade
sig åt kartfunktionen i Disgen i två grupper. En grupp
fick lära sig grundläggande karthantering medan de
mera erfarna bildade en annan grupp. Jag tillhörde
det femtontal som ingick i den första gruppen och
våra övningar leddes av Tor-Leif Björklund. Vi fick
en studiehandledning som Tor-Leif gjort tillsammans
men Björn Johansson Introduktion till Kartfunktionen
i Disgen 8.2d samt tre kartor på DVD Sveriges Häradsekonomiska kartor och Generalstabskartan i två delar
Söder och Norr om Mälaren.
Vi jobbade i Disgen på egna datorer och använde oss
också av Google Earth. Kortfattat skulle våra ansträngningar leda till en redovisning av övningspersonernas
levnadsbanor i Sverige men också efter emigration till
USA. Det krävde många handgrepp men de flesta av
oss lyckades, om inte med allt, så med det mesta. På
föreningens hemsida Forskningsverktyg/Disgen/kartor
finns två pdf-filer att ladda ned som handlar om kartfunktionen i Disgen. Om jag uppfattade det rätt så
kommer småningom den studiehandledning vi använde
även att finnas där. Övningarna var konstruktiva och
jag personligen tycker att det var positivt att lära mig
något nytt under funktionärsdagarna.
Kvalitet, pluttövning, och RGD

På söndagsförmiddagen redovisade grupperna sina resultat. Därpå talade DIS vice ordförande Eva Dahlberg
om kvalitetsfrågor i släktforskningen med alternativrubriken Konsten att släktforska utan att det blir fel. Hon
berörde bl.a. definitioner av kvalitet, mått på kvalitet,
källhänvisningar och källkritik. Hon rekommenderade
Sveriges Släktforskarförbunds skrift Om bryggor och
10
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bojar (2002/03) skriven av Håkan Skogsjö, som finns
som pdf-fil på Rötter (sök efter Källkritik i sakregistret
A-Ö).

Pluttövningen i svart-vitt

Eva avlöstes av Produktrådets Christer Gustavsson
som redogjorde för en övning som pågått sedan lördagen, av ordförande Daniel kallad lappövningen, men
som Christer benämnde pluttövningen. Alla deltagare
fick möjlighet att värdera de över 900 förbättringsförslag som lämnats in om Disgen och Disbyt och som
nu fanns grupperade på olika planscher i lokalen, på en
vägg vad som bedömts möjligt på kort sikt och på motsatta väggen förbättringar på längre sikt. Alla deltagare
hade fått fem gröna pluttar som betydde prioriterade
förbättringar och två röda pluttar som betydde mindre
önskvärda ändringar. Dessa markörer skulle vi fördela
bland förslagen, därav begreppet pluttövning. När
Christer redovisade resultatet av pluttövningen hade av
ändringsförslagen på kort sikt följande fått flest gröna
pluttar; forskningsstöd, flera typer av föräldrar, bilder,
gränssnitt samt samlingsposten övrigt. Av de långsiktiga
förbättringarna fick punkterna flera namn, rapporter
om bildhantering, Gedcom, orter och trädets innehåll
samt html-export flest gröna pluttar.
Vi fick därpå genom Kjell Hasselroth information
om det pågående RGD-projektet. RGD står för rikstäckande genealogisk databas. Årsmötet beslöt 2011
att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda RDG. Vi fick
med oss en del frågor att fundera över om projektet;
kan RGD bli en tillgång för DIS, kan vi engagera
medlemmar i tillräcklig omfattning, kan vi inom rimlig tid nå erforderlig täckningsgrad i databasen, klarar
vi av förväntad kvalitet och vilka hot och risker finns
med RGD-projektet? Diskussion om RGD kommer
att fortsätta (Se DIS hemsida/Projekt/Genealogisk Databas).
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Evas appskola

Eva Dahlberg samlade under
lördagen in enkätuppgifter om
vilka operativsystem, mobila
verktyg och appar som deltagarna använder sig av. Vi var
55 män och 11 kvinnor med
medelfödelseåret 1946/47.
Endast fyra var födda på 60talet, två på 70-talet och en
Eva Dahlberg
på 80-talet. 62 av 66 hade
besvarat enkäten. Svaren att de flesta hade stationära
eller bärbara datorer (de flesta bägge delar) förvånade
nog ingen, men när det gällde smarta telefoner svarade
27 personer att de inte hade någon eller tillgång till
någon i hushållet, vilket kanske var oväntat många.
När det gällde datorplattor var det ännu färre som uppgav sig ha tillgång till sådana och 49 deltagare saknade
helt sådana verktyg. Endast 9 uppgav att de använde
appar för släktforskning i smarttelefon eller datorplattor. När det gällde sociala medier hade 35 deltagare
uppgivit att de använde Facebook och 7 Twitter. Efter
redovisningen av enkäten fick vi gå i Eva appskola – mobilt för släktforskare, där hon berättade om appar som
finns för släktforskning och svenska kyrkböcker.
Funktionärshelgen avslutades med att Patrik Hansson, som sedan någon månad är anställd som programmerare hos DIS, gav oss en demonstration av en
prototyp av den kommande versionen av Disgen.

Patrik Hansson, bosatt i Eslöv, i demonstrationstagen

Innan vi skildes åt för att resa åt olika väderstreck
uttryckte Sten-Sture Tersmeden, vad många av oss
deltagare säkert kände, nämligen att årets funktionärshelg hade varit sällsynt givande.

Mats J Larsson
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Till minne av Karl-Erik Aronsson

M

ed stor sorg och saknad nåddes vi av budet att
efter en kort tids sjukdom, släkt- och hembygdsforskaren Karl-Erik Aronsson i Värestorp avlidit.
Många är de släktforskare, som genom Karl-Eriks
försorg hittat sina rötter. Ingen kunde som han forska
och leta i alla de olika dokument, som finns för att hitta
vad han sökte. Flera av forskarna har genom Karl-Eriks
uppmuntran och hjälp skrivet böcker om sin släkts liv
och leverne.
Karl-Eriks förfäder har levat och verkat i denna del
av Östra Göinge, därför låg Hjärsås församling honom
extra varmt om hjärtat. Karl-Erik har lagt ner ett stort
arbete, genom att rekonstruera Hjärsås församlings
kyrkböcker, som förstörts genom brand.
I samarbete med ABF Skåne Nordost startade han
för 23 år sedan släktforskning i form av studiecirklar.
Det var på tionde året han ledde studiecirklarna i
Värestorps Folkets Hus. I år var det fem grupper, med
ca 70 deltagare, som skulle starta. Han kom igång med
måndagens eftermiddagsgrupp, innan sjukdomen slog
till.
Förutom släktforskning var hans författarskap vida
känt. Det finns säkert inte någon by i församlingen,
som Kalle (som han vanligtvis kallades) inte forskat
i och sedan skrivit om de människor, som verkat och
bott där.
Probanden släktforskarförening är en ideell förening, som genom Karl-Erik vuxit med åren.

Det finns ingen, som kan fortsätta att leda cirklarna
med den kunskap som Karl-Erik hade, för det var ett
enastående livsverk han uträttade.
Vi har emellertid tanken att försöka leva vidare och
tillsammans fortsätta forskningen, genom att hjälpa
varandra, för det finns många duktiga forskare i de olika
grupperna.Vi tror att Karl-Erik hade velat detta.
Tack Karl-Erik för all den kunskap och det intresse
du förmedlade till oss.
Värestorp den 9 oktober 2012

Siv Ohlsson

Ordförande Probanden släktforskarförening
i Östra Göinge

Välkommen till Köping vid Mälarens början i gränslandet
mellan Bergslagen och Mälardalen
Släktforskardagarna 2013 arrangeras i Köping den 23-25 augusti av Västra Mälardalens Släktforskare med
verksamhet i Västra Mälardalens kommuner, Köping, Arboga och Kungsör, i samarbete med Sveriges Släktforskarförbund. Huvudsponsor är Arkiv Digital. Verksamhetsstöd ges av NBV.
Köping kommer under tre dagar bli platsen där släkten står i fokus. Det blir utställningar, föreläsningar och
seminarier för alla med intresse för släkt- och hembygdsforskning. Större delen av arrangemanget kommer att
äga rum i Köping Arena, Ullvigymnasiet och Forum.

Årets tema är Bergslagen och järnet
Släktforskardagarna arrangeras varje år någonstans i Sverige. Det är ett tredagars arrangemang som lockar
släktforskare från hela Norden. Besökssiffran brukar passera 4 000.
Sveriges Släktforskarförbund har 167 medlemsföreningar med ca 76 000 medlemmar. Föreningen Västra
Mälardalens Släktforskare har ca 400 medlemmar.
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Macspalten

Kort fråga som fick ett utförligt svar

S

om DISfadder får man många trevliga brev och
telefonsamtal. Här ett brev av många.

Hej!
Jag har bestämt mig för att komma igång med min släktforskning, men jag är osäker på vilket datorprogram jag
ska satsa på eftersom jag använder Mac. Kan du ge mig
råd angående Reunion?
Vänliga hälsningar Barbro H
Här följer mitt svar.

böcker. Det beror naturligtvis på vad man vill åstadkomma med sin forskning.
Jag kör i min MacBook Pro med Mac OS X 8.6.10,
Snowleopard, Parallels, OS Windows 7, Disgen 8.2,
Reunion och MacStamträd. Man kan naturligtvis nöja
sig med ett av dessa tre program, t.ex. Reunion.
För att skapa släktböcker på papper föredrar jag
Disgen och Reunion för att skapa tilltalande grafiska
Släktträd med bilder. MacStamträd använder jag för
HTLM-filer, CD och hemsidor.
Disgen och andra Windowsprogram fungerar i Macmiljö med en Emulator. Det finns ett stort utbud av
emulatorer, som Boot Camp, MS Virtuell PC, Parallels,
VMware m.fl. Med en av dessa emulatorer, fungerar
Disgen 8.2-programmet i Macen. En del funktioner i
Disgen, fungerar först efter ändrade inställningar och
instruktioner. Som t.ex. att skapa register med F9-tangenten, bilder i RTF-filer, F9-tangenten efter ändrade
inställning i Macen. Bilder i RTF-filer efter ändrad
instruktion, som finns i den nya i Disgen-manualen.
När Du köper en Mac med Mac OS X 10.6.8,
Snowleopard, eller nyare, följer Boot Camp med. Det
måste installeras. Se installationsanvisningen nedan.

Hej Barbro!
Du menar ett program där man registrerar vad man
har hittat i sin forskning – och inte ett program att
söka uppgifter på Internet, som t.ex. Arkiv Digital eller
Genline. Det är svårt att råda – men jag kan berätta
vad jag själv använder för program för att registrera och
visa vad jag hittat i min forskning, uppgifter som jag
sedan publicerar och visar för t.ex. släkt och vänner,
som grafiska släktträd på hemsidor och CD och i släkt-

Ett Operativsystem, som t.ex. Windows 7 eller Windows 8 måste också installeras. Därefter kan Disgen och
andra Windowsprogram installeras. Det blev mycket
teknik, men det går tyvärr inte att undvika. Lycka till
och hör av Dig om Du får problem.
Bästa Hälsningar Helge

Helge Olsson
Mac- o Reunionfadder
helge@dis-syd.se
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Program för DIS Syd våren 2013

Reservation för ändringar – kontrollera på vår hemsida www.dis-syd.se
ÅRSMÖTE DIS Syd
2013-04-14
Plats: Inte bestämd ännu
Tid: 13.00 -16.00
Föredragshållare inte bestämd ännu
SLÄKTFORSKNINGENS DAG
2013-03-23
Plats: Arkivcentrum Syd, Lund
Tid: 10.00 - 15.00
På andra orter i Skåne, Blekinge och Halland. Tag reda på vad din lokala släktforskarförening arrangerar
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 inklusive kaffe och smörgås
2013-01-26
DISGEN-träff
Tema: Disgen för nybörjare
2013-02-02
DISGEN-träff
Tema: Justering av inställningar för utskrifter
2013-02-23
DISGEN-träff
Tema: Kartfunktionen, kopplingen till Google Earth
2013-03-02
DISGEN-träff
Tema: Fadderfunktionen i DIS
2013-04-06
DISGEN-träff
Tema: HTML-export och mallar i Disgen
2013-04-27
DISGEN-träff
Tema: Dubblettsökning, flytta och koppla personer
2013-05-04
PC/MAC-träff
Tema: Enkel bildhantering. Hur man får in foton i
släktforskarprogram
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2013-06-01
DISGEN-träff
Tema: Patrik Hansson svarar på inskickade frågor.
Frågorna ska skickas i god tid till kerstin@dis-syd.se
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.
2013-01-19
DISGEN-träff
Tema: Grundläggande inmatning i Disgen, del 1
2013-02-16
DISGEN-träff
Tema: Grundläggande inmatning i Disgen, del 2
2013-03-23
DISGEN-träff
Tema: Bygga och skriva ut an- och stamtavlor
2013-04-27
DISGEN-träff
Tema: Flytta och koppla personer, Disbyt
KRISTIANSTAD
Plats: KSFs lokal på Almvägen 18 B
Tid: 14.00 - 16.30, tre måndagar
Kontaktperson: Rune Jönsson
rune@dis-syd.se, 044-245217
Cirklarna riktar sig till nybörjare. Kostnad 30 kr per
gång inklusive fika, obligatorisk anmälan
Vi använder Disgen version 8.2d
2013-01-14
DIS-cirkel
Tema: Grunderna i Disgen, inregistrering av data
2013-02-11
DIS-cirkel
Tema: Ansedel, an- och stamtavla, dubblett, back-up
2013-03-11
DIS-cirkel
Tema: Utskrifter, Disbytutdrag, Dispos
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Observandum om Disbyt

LUND
Plats: Medborgarskolan, Bangatan 6 Lund
Kostnad 500 kr per studiecirkel
Anmälan till Bengt Kjöllerström senast den 8 januari
bengt@kj2.se

Vårt Disbytombud Christer Thörn meddelar att han
har haft datastrul mellan den 26 oktober och den 10
november. Han är inte säker på att ha fått in alla Disbytutdrag i e-posten. Om några läsare saknar svar från
Christer vill han att ni hör av er till honom. Christers
kontaktuppgifter finns på sidan 8 och längst ned på
sista sidan.

Reservation för ändringar – kontrollera på vår
hemsida www.dis-syd.se

Kom igång med Disgen
Studiecirkel i släktforskning med datorns hjälp, Disgen
och kyrkböckerna på Internet. Du använder egen dator
och registrerar din egen släkt. Cirkeln avslutas med att
du skriver ut din egen antavla.
Tid: Start 14 januari, fem gånger, månd. kl. 9-12
Gör en släktbok till dina barnbarn
Fortsättningscirkel i släktforskning med dator. För dem
som redan registrat mer än 40 släktingar i Disgen. Vi
gör släktböcker och släkttavlor för webben, CD och
på papper.
Tid: Start 14 januari, fem gånger, månd. kl. 13-16
BLEKINGE
DIS-träffarna i Ronneby och Sölvesborg
De sedvanliga DIS-träffarna i Ronneby och Sölvesborg
är inte planerade i detalj när detta nummer av DISkutabelt trycks. Så snart de är bestämda så kommer datum,
tider, platser och teman för träffarna att publiceras på
DIS Syds hemsida www.dis-syd.se. Kontaktperson:Bo
Lundgren bo@elmedia.se 0457-244 13.
Disgenkurser i Blekinge
I Ronneby och Sölvesborg planerar DIS Syd att i samarbete med ABF genomföra en Disgen grundkurs på fem
träffar. Tidpunkt är inte bestämd. Anmälan till ABF
0457-17 090 Lena Nilsson eller bo@elmedia.se.

Distansutbildning - Kom igång med Disgen
Höstens distansutbildning Kom igång med Disgen blev
mer än fullbokad. Därför erbjuds en ny distanscirkel
redan till våren 2013.
Du hittar information om studiecirkeln på www.
kj2.se/test/start.shtm. Anmälan finns på http://kj2.se/
test/anmälan.sthm.

Frivilliga till projektet Oäkta barn
Vi saxar ur Helsingborgs Dagblad den 12 november
att okänd fader kan avslöjas i en ny databas, projektet
Oäkta barn. Projektet drivs av Skånes Genealogiska
förbund och Landsarkivet i Lund.
I HD intervjuas Berit Aronsson, som är samordnare
för projektet, och hon efterlyser fler som är villiga att
hjälpa till. Just nu består arbetet i att hämta uppgifter
ur domböckerna, bland annat saköreslängder och
stämningslistor. Man går även genom absolutionslängderna ur kyrkoarkiven och jämför sedan uppgifterna
med födelseböckerna. Den nya databasen kan på sikt
komma att lösa flera gåtor för släktforskare med rötter
i Skåne. Redan nu har man lyckats få en del okända
fäder och även mödrar att bli kända berättar Berit
Aronsson. DISkutabelt har tidigare efterlyst frivilliga
till detta angelägna projekt, men gör det med glädje
en gång till!

Bidrag till DISkutabelt
Vill du dela med dig av dina erfarenheter av släktforskning med eller utan dator? Har du synpunkter på vår
tidning eller vår förening. Vi tar gärna mot ditt bidrag
i DISkutabelt. Kontakta vår redaktör Mats J Larsson
på 044-126391 eller mats@dis-syd.se. Manusstopp för
nästa års första nummer är den 4 mars 2013.

DISkutabelt 2012-4

Marianne Larsson har fotograferat omslagsbilden. Jan
Nilsson har fotograferat i Vä och Halmstad. Redaktören var fotograf i Linköping, på Arkivens dag i Lund
och i någon mån i Vä. Sven Hermansson har bidragit
med bilden av Karl-Erik Aronsson.
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Begränsad eftersändning

B

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

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
Gunnar Persson
Jan Nilsson
Rune Jönsson
Torgny Larsson
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
Långarödsvägen 8
263 32
Lagerlöfs väg 14
245 32
Orienteringsgatan 4 291 66
Östra Hyllievägen 17 216 21
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

Perstorp 405

Staffanstorp
Svalöv
Lund
Kallinge
Kristianstad
Eslöv
Ronneby

046-255788
0418-668324
046-126018
0457-24413
044-245217
070-9375914
070-5951338

Svedala			
Tving
0455-70304
Lund
046-126018
Svalöv
0418-668324
Höganäs
042-330515
Staffanstorp 046-255788
Kristianstad 044-245217
Malmö
040-510766
Anderslöv
0410-20002
Eslöv
070-9375914
Danmark
+45-43965337

284 92 Perstorp

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
Ledamot
Ledamot
Sekreterare
Mac-ansvarig
Ledamot

anders@dis-syd.se
arne.s@dis-syd.se
bengt@dis-syd.se
caj@dis-syd.se
gunnar@dis-syd.se
jan@dis-syd.se
rune@dis-syd.se
t.larsson@tele2.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
Min Släkt & Disgen
Mac&Reunion-fadder
Fadder Disgen på Mac
PC-fadder, Danmark

disbyt@dis-syd.se

Disbyt-ombud, valberedn. ordf.

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