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Jan Dahlin som byst på ACS!

När jag körde in till ArkivCentrum Syd till vårt höstmöte kom jag 
att tänka på Caj Nilsson, vår kassör och kamrat, som dog allt för 

snabbt och tidigt, liksom Jan Dahlin, förre landsarkivarien, som också 
dog alltför ung och lika snabbt som Caj. Jag tänker ofta på dem båda 
två. Jag har inte blivit färdig att radera deras telefonnummer i min 
mobil. Väntar jag på samtal, liksom förr, från dem?

Varför har ingen kommit på tanken att göra en byst av Jan Dahlin 
och placera den i entrén till ArkivCentrum Syd? Jan som var pappa 
till och som brann för tanken på ett ACS! Jag tycker vi skall starta en 
insamling, om inte någon av institutionerna som finns på platsen eller 
någon annan vill finansiera den?

Göran Larsson, chefen på Malmö Museer, gav som vanligt de som 
deltog i vårt höstmöte ett fantastiskt föredrag, denna gång om Baltiska 
utställningen och Malmö anno 1914. Det kändes nästan som man var 
på plats på Baltiskan. Mest fascinerad var Göran över berg- och dalban-
ans historia och vart banan tog vägen efter utställningen? Skrönan om 
att den skulle ha hamnat på Tivoli i Köpenhamn stämmer dessvärre 
inte. Det hade en av Görans medarbetare på Malmö Museer tagit reda 
på. Tivolis berg- och dalbana byggdes 1914 och är alltså samtidig med 
Baltiska utställningens bana.

Jag blir så glad över att idén, att medlemmarna får möjlighet att 
träffa våra faddrar efter våra höstmöten, har blivit en sådan succé. För 
tredje året i rad stod de tålmodigt i kö till de olika stationerna och 
de hade papper med sig för att visa sina problem och för att få hjälp. 
Vår fadderservice var en idé som Caj och jag kläckte för tre år sedan. 
Tanken är att medlemmarna skulle kunna knyta en personlig kontakt 
med de faddrar som man ringer till för att få hjälp med olika frågor. 
Kort och gott en succé!

Glöm nu inte att skriva in söndagen den 19 april 2015 i era agendor. 
Då skall vi ha vårt årsmöte på Senioren i Hässleholm. Patrik Hansson, 
en av Disgenprogrammerarna, kommer då att visa oss hur långt nästa 
version av Disgen har kommit.

Jag vill med denna bild från Baltiska utställningen passa på och 
tillönska er alla en riktigt lugn och God Jul liksom ett Gott Nytt År! 

Vi syns och hörs!

Jan Nilsson
Eder ordförande
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Redaktörens spalt

Helgen står för dörren. Jag tycker att julkommersen 
och julreklamen börjar tidigare och tidigare för 

varje år. Om ni frågar mig, så tycker jag att det räcker 
med att bli påmind om julen under december. Jag vill 
inte ha bjällerklang i stadens affärer och tomtar i alla 
TV-kanaler två månader före jul. Och årets regniga 
november har inte försatt oss i någon julstämning pre-
cis. Två saker inför julen har jag dock redan tagit tag 
i. Jag och hustrun sjunger i kör. Vi har förståss redan 
repeterat sångerna för första advent i Nosaby kyrka 
och för vår konsert, Julton, i Fjälkestads kyrka, tredje 
söndagen i advent. Och så har vi bestämt att inte åka 
bil till julfirandet hos sonens familj i Tullinge. I år vi 
har redan beställt tågbiljetter, i första klass eftersom de 
var billigast?! Årets största reshelg ska inte tillbringas 
i bil ute på vägarna. Det är säkrare med tåget, även 
om det också är trångt där och trots stora risker för 
förseningar.

Så har livet gått vidare för oss i DIS Syd, utan vännen 
Caj. Saknaden efter den hedersmannen är så stor, och 
saknaden känns särskilt vid de tillfällen och evenemang 
som Caj alltid brukade delta i. I höst tänker jag på DIS 
Syds styrelsemöten i Lund, på DIS funktionärsträff i 
Linköping, där Caj varit vår reskamrat i många år, på 
Arkivens dag på ACS och nu senast på DIS Syds höst-
möte också på ACS i Lund. På allhelgonahelgen när vi 
tände ljus för våra avlidna tände jag också ett ljus för 
Caj Nilsson. Och det tänker jag fortsätta att göra.

På släktforskarfronten har hösten varit ungefär 
som vanligt. Mina planer, att gå igenom min forsk-
ning och snygga till uppgifterna i Disgen, har gått 
om intet, även denna höst. Annat har kommit emel-
lan som vanligt! Det är väl konstigt att tiden inte ska 
räcka till för en pensionär? Men jag har som vanligt 
lett kurser på Christianstads Pensionärsuniversitet, en 
grundkurs i släktforskning, som avslutades i november, 
och två kurser, också i släktforskning, som kallas Mats 
Frågelåda. Den första gruppen är klar och den andra har 
sin sista träff i december. Det är så givande att få visa 
förhoppningsfulla nybörjare vägen in i en meningsfull 

hobby, som för de allra flesta räcker livet ut. Jag har i 
höst för första gången använt mig av Ewa Nilssons nya 
kursbok Vägen till dina rötter, handbok 6, utgiven av 
Sveriges Släktforskarförbund. Boken kan rekommen-
deras! Frågelådorna, där mer erfarna forskare deltar, är 
krävande och jag brukar säga att jag lär mig minst lika 
mycket som mina elever, när jag förbereder svaren på 
deras frågor, som kan handla om vad som helst inom 
ämnet släktforskning.

När vår erfarne fadder i Disgen i Kristianstad, Rune 
Jönsson med hustru Bitte, bestämde sig för att inte läng-
re ha utbildningar om Disgen i Kristianstad, anmälde 
jag att jag kunde tänka mig att ta över. Utöver att det 
naturligtvis behövs utbildningar i Disgen i Kristianstad 
med omland, tänkte jag också på att skulle vara bra för 
mig, som denna tidnings redaktör och som utbildare, 
att få fördjupa mina kunskaper i Disgen. Annonsen 
i höstprogrammet om studiecirklar för nybörjare i 
Disgen i Kristianstad gav ett magert resultat, endast en 
medlem anmälde sig. Bengt Kjöllerström i DIS Syds 
styrelse hade snappat upp att DIS Filbyter skickar ut 
e-brev till medlemmar om vilka utbildningar, föredrag 
och andra evenemang som planeras av den region-
föreningen. Bengt förslog att vi skulle skicka ett sådant 
e-brev till medlemmarna i DIS Syd en gång i månaden 
och Anders Lindberg, som är utbildningsansvarig i 
styrelsen, åtog sig uppdraget och har under hösten sänt 
ut två månadsbrev. Det första resulterade i att jag fick 
ytterligare 14 intresseanmälningar till min grundkurs! 
I skrivande stund har jag träffat åtta nybörjare i Disgen 
två gånger, senast igår, och vi ska träffas tre gånger till 
före jul. Krävande - men roligt.

Jag hoppas ni ska finna årets sista nummer både 
läsvärt och varierande. God Jul och Gott Nytt År önskar 
jag alla DISkutabelts läsare.

Mats J Larsson
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Sommarsol och mörka moln
Baltiska utställningen och andra stora 

händelser i Malmö 1914

Som traditionen bjuder inleddes DIS 
Syds höstmöte med ett föredrag. 

Denna gång hade vår ordförande Jan 
Nilsson lockat hit chefen för Malmö 
Museer Göran Larsson för att berätta 
om Baltiska utställningen i Malmö, 
som arrangerades för jämt 100 år se-
dan. Det magiska året 1914 blev slutet 
på vad, som vissa historiker har kallat, 
det långa 1800-talet, som de menade 
inleddes med den franska revolutionen 
1789. Det fanns en optimism om stän-
digt framåtskridande, hopp om bättre 
ekonomiska villkor för många, det var 
de stora uppfinningarnas tid (ångan, propellern, olja 
och dynamiten), som fick ett abrupt slut när första 
världskriget bröt ut sommaren 1914.

Många är vi som har hört historier om och från 
Baltiska utställningen. Sommaren 1914, det var tider! 
hette det. Ernst Norling, storkmålaren på Borgeby, 
målade utställningsaffischen. Den och allt möjligt an-
nat från utställningen kan ni se på Malmö Museum. 
Utställningen där pågår ända till 2016.

1914 vibrerade Malmö, stadens befolkning hade 
ökat från 5 000 personer 1814 till hela 100 000 hundra 
år senare. Det var en heterogen stad, som idag, fast 
invandrarna kom då inte från andra länder, utan mest 
från övriga Skåne och Småland. 1895 beräknar man 
att värdet av det som producerades i Malmö uppgick 
18 miljoner kr. Det värdet hade ökat till hela 100 mil-
joner kr 1914. Men det var samtidigt en tid av sociala 
spänningar, med vad vi idag skulle kalla demokratiskt 
underskott, eftersom de flesta män och kvinnor saknade 
rösträtt. I Malmö stod också arbetarrörelsens vagga 
som vi vet.

Det är då som Malmö bestämmer sig för att göra 
en stor utställning. Bakom idéerna stod Malmö Indus-
triförening. De ville manifestera att Malmö blivit en 
stad att räkna med och ville visa upp vad den förmådde 
av industri, varor, kultur och kulturarv. Under denna 

tid pågick i Sverige för-
svarsstriden med Sven He-
dins Ett varningsord, Bon-
detåg (där Görans farfars 
far deltog), borggårdstal, 
pansarbåtsinsamling och 
regeringen Staafs avgång, 
men Malmö planerade 
ändå vidare för Baltiskan.

Inbjudna som utställare var de länder som då låg 
runt det Baltiska havet, d.v.s. Östersjön, alltså utöver 
Sverige; Danmark, Tyskland och Ryssland. Finland och 
de baltiska staterna tillhörde då Ryssland och Polen 

var delat mellan Tyskland och Ryssland. 
Ryssarna var tveksamma till att delta, 
men representerades slutligen av S:t Pe-
tersburg. Samtidigt arrangerades en lant-
bruksutställning som firade att Skånes 
Hushållningssällskap bildats 1814. 
Som plats för utställningarna valdes 
de naturliga dammarna, Pildammarna, 
som varit Malmös vattenreservoar sedan 
1500-talet. Läget intill Malmö-Ystads 
järnväg gav bra kommunikationer. An-
läggandet av tillfartsvägar, själva utställ-
ningsområdet, mässhallar, paviljonger 
och en idrottsplan gav många arbete. 
Ytan för anläggningen var 490 000 m2 

och totalkostnaden blev 3,2 miljoner kr, vid en tid då 
en utlärd arbetare tjänade 3:50 kr om dagen. Även andra 
investeringar gjordes inför utställningen, man anlade 
Fersens väg med Fersens bro och tillfälliga spårvägslinjer 
till Baltiskan. En utgick från järnvägstationen och en 
annan från Värnhemstorget. Invigningen skedde den 
15 maj av kung Gustav V. Entrébiljetten kostade 1 kr 
och 50 öre för barn. Det fanns också seriebiljett som 
kostade 20 kr med obegränsat inträde, en sådan biljett 
skaffade sig Görans farfar Vilhelm. Företag kunde köpa 
paket till sina anställda och då ingick resa, inträde och 
mat. Det arrangerades också idrottstävlingar och konst-
utställningar och det fanns ett nöjesfält, som drevs av ett 
engelskt företag, med bl.a. en biograf för 600 besökare 
och en berg- och dalbana.

Det stora utställningstornet, 87 meter högt, som 
dagens Kronprinsen, var försett med elektriska hissar, 
en nymodighet. En modell av tornet, som kunde beskå-
das på Baltiskan, finns nu i utställningen på Malmö 
Museer. Tornet var byggt i trä och täckt med segelduk. 
Det gällde de flesta byggnader på utställningen, som 
var provisoriska med stommar av järn, resten trä och 
tyg. 28 000 elektriska glödlampor, en modernitet, lyste 
upp utställningen. En tillfällig spårvägslinje anlades så 
att besökarna kunde åka ända till ingången och den 
användes också för att transportera dit de järnvägslok 
och vagnar, som visades upp i utställningshallarna. 
Kongresshallen, för 3 000 åskådare, skulle bli per-
manent, men det blev inga kongresser under kriget 
så den användes i stället som potatislager, angreps av 
mögel och revs. Några byggnader, såldes till företag och 
privatpersoner efter utställningen. I vår tid påminner 
endast Margaretapaviljongen och blomstergatan dit 
om Baltiskan. Själva Pildamsparken, anlades först på 
1920-talet.

Fortsättning på nästa sida 
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Marie Munke ny kassör i DIS Syd

Mitt namn är Marie Munke. Jag har hunnit bli 54 
år och är till yrket redovisningskonsult. Jobbar 

som detta gör jag i ett företag som drivs av min man 
och mig. Jag sköter den administrativa biten i den 
gemensamma verksamheten samt har ett antal kunder 
som jag redovisar och bokför till. Jag har tre egna barn 
och tre bonusbarn, samt numera ett antal barnbarn 
och bonusbarnbarn.

Redan som barn blev jag intresserad av släktforsk-
ning, eftersom jag hade en morfar som gärna berättade 
sin historia. Tänk om jag redan då förstått vilken skatt 
det var! Men, när jag plöjer runt i de gamla kyrkböck-
erna så kommer mina minnen tillbaka, och det är en 
härlig känsla.

När jag var liten lyssnade jag mest på morfars berät-
telser, jag kunde ju inte ens läsa och skriva då. Som äldre 
så blev det en del klottrande, som jag inte visste vad jag 
skulle göra med, men det har genom alla år följt med 
mig på min livsresa. 

Det sägs att jag alltid ville att mina farföräldrar skulle 
berätta om sina liv och minnen, inget jag själv just 
minns något av, men om jag trillar på något som verkar 
bekant kanske även dessa minnen kommer tillbaka.

I Svalövsbygdens Släkt- och Folklivsforskarförening 
har jag jobbat aktivt i styrelsen sedan 2007/2008 och 
numera är jag kassör i föreningen. I Skånes Genea-
logiska Förbund har jag varit kassör sedan 2011 och i 
Ystadbygdens Släkt- & Bygdeforskarförening tillträdde 
jag som kassör vid senaste årsmötet. Nu ska jag försöka 
att fylla den plats i DIS-Syd som Caj Nilsson så tragiskt 
lämnade i somras.

Till sist, kan det undgå någon att jag är siffermän-
niska? Mina kontaktuppgifter finns på sista sidan.

Marie Munke
marie@munke.se

Så kom augusti och krigsutbrottet. Tyskland och 
Ryssland, som hamnade på olika sidor i kriget, lämnade 
Baltiskan omedelbart och de tyska bilarna skeppades 
hem, de behövdes av armén. Som ett tecken från ovan, 
demolerades tornet svårt i en septemberstorm, men 
ingen människa kom till skada, eftersom utställningen 
då inte var öppen. Totalt besökte 800 000 personer 
Baltiska utställningen, varav hela 90 000 lyssnade på 
landshövdingen de la Gardies avslutningstal den 4 
oktober.

Göran avrundade sin mycket intressanta föreläsning 
med en andra stor händelse i Malmö 1914, nämligen 
trekungamötet på residenset strax före jul, en manifesta-
tion för freden av de tre nordiska ländernas monarker. 
I en bok som heter Malmö 1914 - en stad inför språnget 
till det moderna skildras både Baltiska utställningen, 
Trekungamötet och annat som hände i Malmö 1914.

Mats J Larsson

DIS Syds höstmöte

Lördagen den 22 november höll DIS Syd sitt höst-
möte på ArkivCentrum Syd i Lund med drygt 60 

deltagande medlemmar. Mötet inleddes med en tyst 
minut, för att hedra vår avhållne kassör Caj Nilsson, 
som avled i augusti. Vid föreningsmötet beslöts att som 
ny styrelseledamot, efter Caj, utse Marie Munke från 
Teckomatorp. Marie är sedan september adjungerad 
ledamot av styrelsen och redan då utsedd som förening-
ens kassör och hon presenterar sig här intill.

Medlemsmötet beslöt därpå, enligt styrelsens 
förslag, om en ändring av § 5 i föreningens stadgar för 
att förtydliga reglerna om föreningsmöten (Se DIS-
kutabelt nr 3, 2014 sid. 11). Stadgeändringsförslaget 
ska dessutom beslutas på årsmötet 2015 för att kunna 
träda ikraft.

Därefter presenterade Anders Ardö projektet Riks-
täckande Genealogisk Databas. RGD-projektetet, 
som drivs av DIS, syftar till att upprätta en databas 
med släktrelationer över landets historiska befolkning 
baserad på medlemmarnas inrapportering, ett slags 
bättre kvalitetssäkert Disbyt, som Anders valde att 
kalla projektet.

Efter mötet fanns det möjlighet att ställa frågor till 
DIS-Syds faddrar och styrelseledamöter. På plats fanns 
faddrarna Anders Larsson, Jan Nilsson, Helge Olsson 
och styrelseledamoten Marie Munke. De som ville 
veta mera RGD kunde prata med Anders Ardö och 
så fanns Gösta Gansmark från SGF på plats med dess 
Knektregister. Och det blev ett köande och frågande 
och svarande tills ACS stängde sina portar kl. 13.

Mats J Larsson
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DIS Funktionärsträff 2014

Helgen den 25-26 oktober anordnades DIS 
funktionärsträff i Linköping med deltagande av 

nästan hundra Disare från hela landet. Även i år hölls 
funktionärsträffen på Scandic Frimurarhotellet, fem 
minuters promenad från järnvägsstationen. Föreningen 
DIS ordförande Daniel Berglund sade i sitt inlednings-
anförande att om inte årets antal deltagare slog tidigare 
rekord, så var det nära. Därpå utlyste Daniel en tyst 
minut för en av föreningens faddrar Caj Nilsson, DIS 
Syds kassör, som avled i augusti. 

I funktionärsträffen deltog från DIS Syd Bo Lund-
gren, Marie Munke, Helge Olsson, Bengt Kjöllerström, 
Arne Sörlöv, Jan Nilsson, Kerstin Olsson, Anders Lind-
berg och undertecknad. Dagarna bestod av gemensam-
ma föreläsningar, genomgångar och diskussioner men 
också av programpunkter där funktionärerna placerades 
olika grupper för Disgenfaddrar och utbildare, Apple/
Mac/Reunion-faddrar, Min Släkt-faddrar, Disbytom-
bud och Disbytutvecklare, Disgens produktråd och 
utvecklare samt RGD utvecklare.

Nyheter i Disgen 2014
Den första programpunk-
ten för faddrar och utveck-
lare var en genomgång av 
de nyheter som den nya versionen av Disgen kommer 
att medföra. Versionen bär ännu arbetsnamnet Disgen 
2014, men den kommer inte att lanseras förrän under 
nästa år, men det är inte bestämt när. Demonstrationen 
leddes av Patrik Hansson, med bistånd av ordförande 
Daniel, Christer Gustavsson ( f.ö. numera anställd som 
projektledare av DIS) , Olle Fåk och Björn Johansson. 
Här följer några fakta om den nya versionen av Disgen 
som utvecklarna står bakom;

Familjeöversikten kommer få ett modernare utseende 
och kompletteras med en personöversikt som ersätter 
visa/redigera personnotiser

Personöversikt. Uppdatering kommer ske notis för 
notis och inte som f.n. när personregistreringen är 
färdig.

Flera typer av föräldrarelationer som adoptiv- och 
fosterföräldrar kommer att finnas.

Samkönade relationer kommer att kunna hanteras.
För att minska komplexiteten så kommer bara den 

nivå som motsvarar datamappen finnas framöver. Arkiv 
och flockar försvinner.

Flaggor. Vi kommer att marknadsföra hur positivt 
det kan vara att märka ut (tagga) personer (t.ex. emi-
granter, tvillingar m.m.) Dagens flockid:löpnr kommer 
endast att vara möjligt att få med vid konvertering.

Faddrar blir helt vanliga personer med alla sina 
relationer och egenskaper.

Konvertering direkt från Digen 8 (från 8.0, 8.1 och 
8.2) kommer att kunna göras.

Och så finns det några saker som inte kommer att 
påverkas i den nya versionen; Utskrifter och HTML-
export med få undantag, DNA, strukturerade källor 
(källträd), strukturerade orter, ordbehandling och det 
blir inte heller någon separat version av programmet 
eller meny för noviser.

Daniel Berglund informerade också om att den nya 
versionen av Disgen kommer att licensieras. Tanken är 
att man köper och hämtar Disgen på webben. Därpå får 
man en kodnyckel till Disgen via e-post. Det kommer 
bara att finnas en enda version av Disgen att hämta, 
nämligen den senaste. Har man ingen licensnyckel så 
blir Disgen en demoinstallation, som har full funk-
tionalitet i 30 dagar. Manualen kommer att finnas för 
nedladdning oavsett om man köpt programmet eller 
inte. Den som vill ha en tryckt manual och programmet 
på CD kommer att kunna få det till en självkostnad.

Socken, församling och 
distrikt
Så följde ett föredrag av 
Annette Torensjö från 
Lantmäteriet som hon 
kallat Socken, församling 
och distrikt - handlar det 
om samma namn? Begrep-
pet socken har funnits 
sedan tidig medeltid. 
Föredraget handlade 
alltså om det nya be-
greppet distrikt som ska 
ersätta församling från 
2016. Annette är chef för 
ortnamnssektionen och 
ortnamnsmyndigheten som finns vid Lantmäteriets 
huvudkontor i Gävle. Annette startade med att säga 
att det är tack vare Gustav Vasa som vi i Sverige har en 
så bra uppfattning om våra ortnamn. Han lät starta ett 
arbete med en jordebok 1524 som blev klart 1540. I 
en socken var alla byanamn unika och gårdsnamnen 
var unika i byn. Detta synsätt gav oss en fungerande 
namnhierarki. Vad är ett ortsnamn? Jo, det är en under 
en viss tid och i en viss krets av människor entydig benäm-
ning på en viss geografisk lokalitet. 
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Ortnamnsmyndigheten (Lantmäteriet) ska enligt 
sin instruktion verka för ett ändamålsenligt och vår-
dat ortnamnsskick samt besluta om ortsnamn i den 
utsträckning inte någon annan myndighet har befo-
genhet att göra det, samordna den statliga ortnamns-
verksamheten samt att ge råd och rekommendationer. 
Ortnamnsmyndigheten samråder med Institutet för 
språk och folkminnen, Riksantikvarieämbetet och 
Ortnamnsrådet.

Det kommer att införas en ny indelning i folkbok-
föringen 2016. Därefter kommer det inte att ske någon 
folkbokföring på församling. Regeringen har gett i 
uppdrag åt Riksantikvarieämbetet och Lantmäteriet 
att kvalitetssäkra församlingsindelningen från den 31 
december 1999. Lantmäteriet har fått regeringens upp- 
drag att föreslå namn på distrikten. Det är ca 2 500 
distrikt som ska namnsättas med utgångspunkt i de 
församlingsnamn som gällde 1999. Arbetet har kom-
mit långt. Ett samråd ska ske i Stockholm mitten av 
november med deltagande från Riksantikvarieämbetet, 
Skatteverket, Statistiska Centralbyrån, Svenska Hem-
bygdsförbundet, Svenska Kyrkan, Riksarkivet och Lant-
mäteriet. Annette konstaterar att släktforskarrörelsen 
inte är representerad. Tanken är att resultatet av sam-
rådet sedan ska överlämnas till regeringen i mitten av 
januari nästa år. Eftersom den nya regeringen knappast 
mer än tillträtt ännu vågade sig Annette inte på någon 
gissning av hur den kommer att hantera frågan. 

Övriga programpunkter
Torbjörn Wahlström gav oss en god inblick i hur 
regionföreningen DIS Filbyter (Östergötland och 
Sörmland) jobbar med utbildning och delade med sig 
av tips och idéer. Han skickar ut nyhetsbrev varje vecka 
om utbildningar och föredrag per e-post till förening-
ens medlemmar. Det har inspirerat Anders Lindberg, 
utbildningsansvarig i DIS Syd, att skicka ut nyhetsbrev 
om kurser och träffar på våra orter, men tills vidare nöjer 
vi oss med ett utskick i månaden.

Janåke Gestblom informerade om nya Disbyt. Det 
krävs ett teknikbyte av det nuvarande Disbytsystemet 
som är svårt att underhålla. Det blir en ny databas med 

ett nytt presentationspro-
gram, som i grunden visar 
samma uppgifter som 
dagens Disbyt. Nu pågår 
konvertering och filtre-
ring. Janåke hoppades att 
nya Disbyt ska kunna 
lanseras nästa år.

RGD-gruppen inform-
erade genom Carl Johan Davidsson vad som hänt 
sedan sist i projektet Rikstäckande Genealogisk Data-
bas. Eftersom de behöver medverkande i sitt projekt 
lämnar jag gärna här utrymme för kontaktpersonerna 

christer.gustavsson@dis.se och anders.ardo@eit.lth.se. 
Intresserade kan hitta information på DisForum www.
dis.se/sv/projekt/genealogisk-databas.html.

Vi fick en demonstration av hur TeamViewer 
fungerar av Johan Wallin från DIS Bergslagen och 
Kristina Andersson från DIS Väst. Många faddrar 
vittnade om att de redan använder denna funktion för 
hjälpa medlemmar med att lösa deras Disgenproblem 
och var mycket nöjda med den.

Sten-Sture Tersmeden, DIS Öst, redovisade en 
enkät av smarttelefonanvändandet av bland deltagarna i 
funktionärsdagarna, som han gjort i förväg. Förvånande 
nog visade det sig att den stora majoriteten, 62 av 93 
svarande, inte använde sig av smarta telefoner.

Och så avslutade Josefine Nilson, DIS styrelse, årets 
funktionärsträff med en lysande föreläsning, en sam-
manfattning av DIS Tema på årets släktforskardagar 
Varför vara medlem i DIS? Det kändes som en nyttig 
påminnelse av vem vi är till för - nämligen medlem-
marna.

Det var nyttiga funktionärsdagar. Det kändes bra 
att få träffa och utbyta erfarenheter med funktionärer 
i vår organisation i olika grupper. Men också att vid 
måltider och raster var det givande att prata med kol-
legor från hela landet.

Mats J Larsson

Carl-Johan Davidsson, Daniel 
Berglund och Christer Gustavsson

Det månghövdade auditoriet lyssnar på ordförande Daniel
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Arkivens dag

Lördagen den 8 november var de 
flesta arkiv i landet öppna för 

allmänheten. Man firade arkivens 
dag - så också på Gastelyckan i Lund 
där Arkivcentrum Syd ligger, sedan 
Landsarkivets verksamhet i sin helhet 
flyttades dit, för något år sedan. Por-
tarna öppnades kl. 10 och program-
met varade till kl. 15 och därefter pep 
de släktforskningsintresserade hem 
för att att forska på Arkiv Digital 
Online, som erbjöds gratis i dagarna 
två. AD medverkade på detta sätt i 
Arkivens dag.

Temat för Arkivens dag 2014 var orostider. Utställ-
ningarna innehöll dokument och föremål om krig och 
kriser ur Arkivcentrum Syds många olika samlingar. Det 
gavs fyra föredrag under dagen att lyssna på; Lumpar-
minnen - en tidsresa, En idé större än döden - en fascistisk 
arbetarrörelse i Sverige 1933-45, Pest och ebola - spridning 
och bekämpande, likheter och skillnader samt Slaget vid 
Lund 1676 - ett mord och icke ett fältslag. Det fanns fyra 
visningar av arkiven för dem som ville se fyra hyllmil 
från insidan. Den som önskade kunde delta i en kort-
kurs i släktforskning under arkivarie Rolf Johanssons 
ledning och i barnens spionskola fick man bl.a. prova 
spionkläder samt lära sig hemlig och osynlig skrift.

Skånes Genealogiska Förbund var på plats med 
både bokbord och knektregister och vi från DIS Syd 
hade en monter, som visade DIS produkter, och där 
Jan Nilsson, Marie Munke och undertecknad försökte 
svara på alla möjliga och omöjliga frågor, som besökarna 
ställde. Lunds Släktforskarförening var också på plats 
och skötte bl.a. om serveringen.

Susanne Wollinger, filosofie doktor i etnologi, in-
ledde föredragspasset med Lumparminnen - en tidsresa. 
Åhörarna var mest män, som gjort sin militärtjänst 
senast i mitten av sextiotalet verkade det som, men 
även några kvinnor. Susanne Wollinger hade startat 
sin forskning 1994 då hon var anställd vid dåvarande 

länsmuseet i Kristianstad och hennes 
studier gällde Wendes artillerirege-
mente - A3. 

Lumparminnen påverkade inte 
bara män, som gjort militärtjänst, 
utan även familjerna. Det finns 
något nostalgiskt, trevligt och glät-
tigt med lumpen, något som även 
påverkade populärkulturen. Alla 
minns vi ju Poppefilmerna, Land-
stormens lilla Lotta och 91 Karlsson. 
Något kan detta ha att göra med att 
vårt land varit förskonat från krig i 
över 200 år.

Hennes forskning handlade 
om hur det var att göra lumpen på 

Wendes och vara född på 1970-talet. Hon hade följt en 
grupp i ledet på Wendes i två år, före, under och efter 
lumpen. Forskningen finansierades bl.a. av arbetslivs-
fonden. Hon berättade 
också om den forskning 
som har gjorts om bered-
skapsåren och projektet 
Lumparminnen, där man 
fått inte mindre än 2 200 
bidrag, forskning som 
har finansierats av kul-
turrådet och riksbankens 
jubileumsfond. Publikens 
veteransoldaterna deltog 
med liv och lust med egna 
minnen, reflektioner och 
frågor när föredragshål-
laren visade bilder om hur 
det kunde te sig i lumpen 
på 40, 50 och 60-talen. 
Det blev en förmiddag 
i nostalgins tecken med 
snuskburk, marschkängor 
och grötställ.

Som historieintresserad kunde jag inte hålla mig 
från Göran Larssons föredrag om Slaget vid Lund, i den 
då mer än fullsatta föreläsningssalen. Men det skriver 
jag kanske om en annan gång. Göran Larsson, chef för 
Malmö museer, var förresten också fördragshållare vid 
DIS höstmöte den 22 november, men det kan i läsa 
om på annan plats i tidningen.

Mats J Larsson 

PS. På tal om SGF och Skånes Knektregister så handhas 
knektregistret numera av Gösta Gansmark. DS.

Susanne W drar lumparminnen
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Blott en dag
I Breanäs, Hjärsås socken och i Filkesboda, Vånga 

socken gjorde två damer från Minnesota, Myra och 
Mary Loven, en blixtvisit en lördag i september. Redan 
nästa dag var de puts weg. De hade kommit till Kristian-
stad på fredagsaftonen och blev upphämtade av mig 
lördag morgon. Vad de visste om sina anor dessför-
innan hade uppdagats under några intensiva månader 
med flitig korrespondens över Atlanten. Deras anfader 
Per Carlsson Wennblom f. 1833 hade utvandrat  från 
Mölleryd i Vånga på 1880-talet. Som född uä av pigan 
Pernilla Truedsdotter hade ingen koll på vem Pers far 
var. Men kanske en Carl? 

Först efter Minnesotadamernas avfärd hittades verk-
ligen en Carl född i Westervik, Vånga, år 1802, med 
efternamnet Johnsson. En av de levande släktingarna, 
Majken, född i Filkesboda och studentkamrat med den 
som skrivit dessa rader, råkade finna svaret beträffande 
den okände fadern. Han hade tjänat dräng på samma 
ställe under samma tid som Pernilla. 21 år efter Pers 
födelse gifte sig Carl och flyttade till Gammalstorp, där 
han slutade sina dagar 1884. I bouppteckningen gjordes 
ett tillägg; Per Carlsson från Vånga hade dykt upp med 
två vittnen och sagt att han hade blivit lovad 100 kr 
efter sin biologiske far Carl Johnsson. Carl hade inga 
barn i sitt äktenskap, dock menade boupptecknarna att 
Per fick vänta tills han styvmor dött.

Ytterligare en pusselbit i frågan om fadern utgjordes 
av en flyttlängd, där det noterats att Per Carlssons föräld- 
rar var just Carl Johnsson och Pernilla Truedsdotter. 
Hon i sin tur var för övrigt dotter till Trued Persson f. 
1775 på Oretorpet i Näsum. Trued Perssons ättlingar 
har till stor del kunnat återfinnas, många ända fram 
till vår tid. Många hade bott i Hjärsås socken, där 
de utgått från Trudas i Breanäs. Detta passade ju bra 
denna septemberlördag, ty gården finns där än, numera 
tillbyggd och känd som Missionsgården. Blixtvisitens 
del 1 utspelade sig alltså där, en glad och intresserad 
skara släktingar mötte upp. Filkesboda fick stå för del 
2 denna dag. 

Disbyt utgjorde ett bra avstamp för utredningen 
om Trudassläkten. En av de svenska släktingarna hade 

bidragit med en hel del om anorna genom att sända 
in data till Disbyt. Men en hel del tur i forskandet ska 
man ju ha, som min studentkamrat, hon var navet i 
arrangemangen kring blixtvisiten. Hon hade redan i 
slutet av 1970-talet forskat på Trudassläkten, långt före 
de digitaliserade kyrkböckerna och många gånger med 
hjälp av tidningsklipp om födde, vigde och döde. Ja, 
släktmöten blev det blott en dag, men vägen dit blev 
både rolig och utmanande. En del släktingar, som kom 
till Breanäs denna soliga och blåsiga dag, hade ingen 
aning om varandra, trots att de bott kring sjön Immeln 
i hela sitt liv. De flesta hade absolut ingen aning om sina 
amerikanska släktingar. Myra och Mary Loven hade 
under 35 års tid försökt hitta anfaderns ursprung, och 
nu i ett slag skedde så mycket. När detta skrivs så har 
damerna inte ens hunnit hem från sin Europatripp, 
så nyheten om Carl Johnsson kanske blir grädden på 
moset. Och hade inte prästen Mary Keithahn i South 
Dakota försökt kartlägga allt kring Per Carlsson Wenn-
blom, ja då hade inte hennes nyligen funna avlägsna 
släktingar Myra och Mary gjort någon visit i Sverige. 
Mary Keithahn är ättling till ett av Per Carlssons barn 
i Pers första äktenskap. 

Trued Persson 1775-1837 g.m. Hanna Månsdotter 
1788-1822 fick barnen: Karna f. 1807, Maria f. 1809, 
d. 1874, Pernilla f. 1811, d. 1877, Kjersti f. 1814, d. 
1858 och Per, f. 1819, d. 1887. Två barn dog späda, 
Hanna f. och d. 1822 och Per f. och d. 1817.

Som kuriosa kan nämnas att en i Trudasfamiljen 
var med på sin tid och pekade ut växtplatsen i sjön 
Immeln, Ranviken, där en gång den botaniska säll-
syntheten Sjönöten (Trapa Natans) växte i dyn. Den 
Carl Johnsson, som nämns ovan, noteras i ungdomen 
som krympling och mest sängliggande, allt enligt en 
av husförhörslängderna från Vånga.

Om någon önskar mer om denna släkt, hör gärna 
av er.

Bo Nordenfors
bo.nordenfors@gmail.comAD online Oppmanna B2 (1850-64) sid 7

Myra och Mary Loven
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gram under flera 
år, men som nu 
kommer att behöva 
utbildning för att 
ta till sig de föränd-
ringar och förbättringar som kommer med den nya 
programversionen.

Det handlar primärt om utbildningsmaterial för 
programmets grundläggande funktioner som inmat-
ning, orter, källor, säkerhetskopiering och utskrifter. 
Men det behövs också utbildningsmaterial för bilder 
och presentation av sin forskning via HTML export och 
hur man kan förädla den genom ordbehandlingspro-
gram. Vi tror att det kan behövas ett utbildningsmate-
rial även för kartfunktionen.

Några sådana för organisationen gemensamma 
utbildningsmaterial eller snabbguider och centralt 
framtagna studiehandledningar skulle inte bara för-
enkla utbildningen som sådan, utan de behövs även 
i de kontakter vi utbildare har med de studieförbund 
vi samarbetar med. En gemensam strategi för utbild-
ning om den nya Disgenversionen är ett måste för 
att vår förening ska lyckas svara upp mot de utbild-
ningsbehov, som vi tror att ett nytt program kräver. 
Med ett gemensamt utbildningsmaterial kan vi också 
kvalitetssäkra utbildningen. 

Det får inte bli så att DIS börjar marknadsföra och 
sälja ett nytt Disgen om det då inte finns ett färdigt 
utbildningsmaterial, som kan användas av regionfören-
ingarnas många utbildare.

Vi ser det som ett ansvar för DIS styrelse att ta 
initiativ till att det tas fram ett utbildningsmaterial 
som kan ge medlemmarna den goda service de förtjä-
nar. Vi tror att nästa version av Disgen därmed skulle 
kunna få en större spridning och DIS också skulle få 
fler medlemmar.

Bo Lundgren, Anders Lindberg och Mats J 
Larsson
Utbildare i DIS Syd

Utbildning för nya Disgen

Utbildning i Disgen är en strategisk fråga för 
föreningen DIS. Vi har ett bra datorprogram 

och en väl utvecklad fadderverksamhet. Vi har också 
ett ansvar för att ge våra medlemmar möjlighet att lära 
sig att använda programmet på ett bra sätt.

DIS hittillsvarande policy har varit att all utbildning 
om Disgen ska skötas av regionföreningarna. Synsättet 
är i grunden bra, eftersom det skapat en mängd möten 
mellan regionföreningarna och medlemmarna, något 
som har gagnat både DIS och medlemmarna.

Vårt stora problem, som vi ser det, är att det inte 
finns ett utbildningsmaterial som är framtaget cent-
ralt som våra utbildare kan använda. Ansvaret för 
att utveckla utbildningsmaterial för Disgen och att 
genomföra utbildningar har DIS lämnat över till re-
gionföreningarna.

 Vad har då blivit resultatet av denna policy? Jo, vi 
erbjuder inte samma utbildning på något ställe. Vi drar 
inte heller nytta av programmerarnas kunskap för att ge 
våra användare möjlighet att utnyttja programmet till 
fullo. Vi lägger ner mycket tid på att uppfinna hjulet 
gång på gång för att ge medlemmarna en bra utbild-
ning. Om man studerar all information om utbildning 
och tips om Disgen som finns på DIS och regionfören-
ingarnas hemsidor samt i Disgen8 handledningen, så 
inser man direkt att det inte är alldeles enkelt för en 
nybörjare att orientera sig för att hitta hur man ska 
börja använda programmet!

Det skulle vara en stor fördel för föreningarnas utbil-
dare om man centralt kunde ta fram några material som 

föreningarna skulle kunna använda 
vid den stora utbildningsinsats 
som vår organisation står inför när 
en ny version av Disgen lanseras 
nästa år. Våra medlemmar har rätt 
att begära att organisationen då är 
redo att ge utbildning, inte bara 
till nya medlemmar, utan även till 
medlemmar som använt vårt pro-

Bl.a översiktsbilden 
och fönstret Ändra 
personnotiser kom-
mer att få nytt ut-
seende i den nya ver-
sionen av Disgen.
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I förra numret av DISkutabelt 
tipsade Bo Lundgren om s.k. 

molntjänster. Nedan redovisar 
Lars-Henning Persson sin upp- 
fattning i ämnet och därefter 
följer Bo Lundgrens kommen-
tarer.

Molntjänster – några varningar

Enligt Bo Lundgren finns det bara fördelar med att 
nyttja molntjänsterna, men tyvärr är det inte så. 

Nackdelarna och farorna är många och jag ska försöka 
att belysa några av dem.

Tänk bl.a. på följande innan Du börjar att nyttja 
de s.k. molntjänsterna.

De flesta servrar som utnyttjas för molntjänsterna 
finns utomlands, i regel i USA, antingen hos den som 
Du tecknar avtal med, eller hos en underleverantör till 
denne. Detta innebär att servrarna och deras innehåll, 
till skillnad från Dig själv, inte omfattas av svensk lag, 
utan i regel av USAs datalagringsbestämmelser. Detta 
innebär att övervaknings-USA, d.v.s NSA, CIA m.fl. 
organisationer enligt amerikansk lag ges full tillgång 
till vad Du lagrar i molnet och även, om än bakvägen, 
kan skaffa sig full tillgång till vad Du har i dator. Är 
det acceptabelt för Dig?

I samband med att Du tecknar någon form av abonne- 
mang med molntjänstleverantören förutsätts Du läsa 
igen ett omfattande antal sidor avtalsregler samt kryssa 
eller bocka för i en ruta som visar att Du har läst igenom 
och accepterat regelverket. Har Du läst, och verkligen 
förstått, vad det är som Du har accepterat?

Om det sker intrång i det utrymme, t.ex. serverhall, 
där Din molnserver står uppställd och denna server ska-
das eller stjäls, finns det backup på Dina uppgifter?

Vet Du huruvida Din molntjänstleverantör säljer 
Din personuppgifter vidare till reklamföretag?

Vad händer med det som Du lagrar i molnet om 
Din molntjänstleverantör, eller dennes underleverantör, 
går i konkurs?

Om någon annan brukare av molntjänsterna än Du 
själv, nyttjar molnets servrar för brottslig verksamhet 
kan servern eller servrarna tas i beslag av polis eller 

andra myndigheter. Vad händer då med det som Du 
har lagrat?

Du är, när Du databehandlar personinformation, 
enligt svensk lag att betrakta som personuppgiftsan-
svarig. Detta krav kvarstår även om Du har Dina upp-
gifter lagrade och hanterade i molnet. Hur säkerställer 
Du att Du uppfyller de krav som svensk lag ställer 
på Dig som personuppgiftsansvarig när Du lagrar i 
molnet?

I samband med ett ökat användande av molntjänst-
er, är det troligt att allt fler brottslingar hittar nya sätt att 
utnyttja sårbarheter i systemet. Många underliggande 
utmaningar och risker i molntjänstanvändandet ökar 
hotet för att uppgifterna äventyras. En angripen eller 
på annat sätt smittad server kan skada såväl molntjänst-
leverantören som användare, d.v.s. Du. Är Du med-
veten om det?

Utöver de frågeställningar som jag redovisat ovan, 
så finns det många andra frågor som Du bör ställa 
Dig. Jag rekommenderar studier avseende vad som på 
nätet skrivs om molnets såväl för-, som nackdelar. Men 
kom då ihåg att fördelarna beskrivs av företag och or-
ganisationer som vill värva kunder för sina molntjänst- 
er, medan nackdelarna beskrivs av dem som inte har 
samma ekonomiska incitament. Själv lagrar jag, med de 
begränsningar det ger, inte i molnet utan på en separat 
hårddisk som med automatik säkerhetskopierar allt 
som jag hanterar i datorn. Dessutom kontrollerar jag 
ungefär en gång i månaden att säkerhetskopieringen 
fungerar som den ska.

Och – även om jag hade nyttjat mig av molntjänst- 
erna hade jag ändå lagrat också på en egen separat hård-
disk, en hårddisk som jag hade full kontroll över.

Lars-Henning Persson
Med 18 års erfarenhet av säkerhetstjänst

Bo Lundgren svarar

Bra Lars-Henning att du tar upp det här med 
datasäkerhet. Jag har på mina Disgen- och da-

tautbildningar tagit upp det de senaste 20 åren. Jag är 
därför medveten att de flesta Disgenanvändare inte är 
som du och jag.

Så fort en dator kan kommunicera med en annan 
dator så har vi ett säkerhetsproblem. Det finns alltid 
möjlighet att ta sig in i en dator, men man kan ju göra 
det mer eller mindre svårt. 

Min tanke med att tipsa om molntjänsterna var att 
det för många kan vara ett bra sätt att verkligen ta en 
säkerhetskopia. Bättre en säkerhetskopia i någon vettig 
molntjänst än ingen alls. 

Sedan finns det alltid nackdelar med denna typ av 
tjänster också. Man får ju väga in det i det hela, men jag 
tycker inte man ska måla den lede på väggen för det.

När det gäller NSA och liknande organisationer så 
tar de nog sig in i min dator, om det skulle vara intres-

Bos svar fortsätter på nästa sida
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sant för dem. Enda sättet att undgå det är ju att kapa 
förbindelserna till omvärlden, men då kommer jag inte 
åt Arkiv Digital eller Svar heller.

Livet är ju aldrig riskfritt. Man får välja vad man 
ska ta för risker och väga dem. Jag som gammal da-
toranvändare har också liknande säkerhetssystem som 
du har. Jag vet att en hårddisk alltid kan gå sönder och 
lever därför efter de kunskaper och erfarenheter jag 
skaffat mig.

För mig finns det dock många fördelar med att 
kunna ha en aktuell säkerhetskopia på Disgen tillgäng-
lig på vilken internetuppkopplad dator som helst och att 
kunna visa de nya bilderna av barnbarnet på surfplattan 
när jag träffar min mor.

För mig är det bättre med en säkerhetskopia i molnet 
än ingen alls.

Bo Lundgren
Disgen-fadder & utbildare

Vi har fått en Grampsfadder 

Jag heter Thomas Björk och är 46 år gammal och har 
sysslat med släktforskning sedan 2006/2007. Blev 

från början intresserad av mitt efternamn, som sades 
komma från den siste indelte soldaten i Bohuslän. Nja, 
nu visade det sig att min farfar blev adopterad av en man 
vars bror hade varit soldat i Lycke/Torsby. Men sedan 
den dagen jag började gräva så var jag fast. Från början 
testade jag flera olika programvaror utan att hitta rätt. 
När jag sedan helt växlade över till Linux runt 2008 så 
började jag att använda Gramps och har stannat kvar 
där sedan dess. 

Yrkesmässigt så arbetar jag som programutvecklare 
med viss övervikt åt webbutveckling. Bland de språk 
som jag talar så finns C/C++/C#, PHP, Javaskript, 
Delphi och Python. (Python är ju det språk som 
Gramps är skrivet i så jag har tittat en hel del under 
skalet. Delphi har varit, i alla fall tidigare, språket för 
många släktforskningsprogram.) I mitt yrke så sköter 
jag även support och utbildning, både via telefon och 
öga mot öga.

Ser vi tillbaka så har jag erfarenhet av utbildning 
på olika nivåer. Jag har hållit kurser på såväl utbild-
ningsföretag och högskola (Malmö Högskola, kurser 
i datakunskap och javaprogrammering) som interna 
kurser och privata utbildningar i webbhantering.

Jag har även under flera år arbetat med telefon-
support, teknisk support, försäljning och butiksförsälj-
ning D.v.s. yrken där kunden stått i centrum och där 
min uppgift har varit att ge kunden den service som 
förväntas, gärna mer. Mitt servicemotto är Underprom-
ise - overdeliver. 

Jag tycker att det ska bli väldigt roligt att vara 
Grampsfadder. En utmaning där jag får chansen att 
göra det som jag älskar, att förmedla kunskap. Mina 
kontaktuppgifter finns på sista sidan.

Thomas Björk

Skriv i årsboken!

Har du löst knepiga problem i din släktforskning? 
Har du haft nytta av mindre kända arkiv? Är du 

kunnig på ett speciellt område inom släktforskning 
eller historia?

I Släktforskarförbundets årsbok 2015 behövs bidrag 
som är till både nytta och nöje för släktforskaren. Text-
erna ska förmedla metodiska kunskaper, nya sätt att 
använda källor eller på andra sätt kunna ge ny kunskap 
till den som släktforskar.

Kontakta årsbokens redaktör Eva Johansson på e-
post arsboken@genealogi.se och berätta om din idé. Sista 
inlämningsdag för manus är 1 januari 2015.

Mer information hittar du på Rötter – www.rotter.
se/Publikationer/Släktforskarnas årsbok.

Släktforskarnas årsbok ges ut av 
Sveriges Släktforskarförbund
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Macspalten svarar på tre e-brev

En morgon dök detta brev upp. Godmorgon. Jag har 
dubblett av en person. Önskar ta bort en - hur gör 

man? Hälsning Louise
Mitt svar: Hej ! Gör så här för att radera person i 

Reunion 10. Börja med att 1) Duplicera och spara din 
Familjefil, så har du en säkerhetskopia om det skulle 
misslyckas, viktigt. 2) I vänster sidofält markera Per-
soner, se bild 1. 3) I höger sidofält, klicka två gånger 
på bocken vänster om Namn, se bild 2.

 
4) Förvissa dig om att alla personerna är avmark-

erade, viktigt. 5) Leta upp och markera med en bock 
den person som skall Raderas. Under Arkiv i Me-
nyraden, klicka på Radera, se bild 3. Nu är personen 
Raderad. Lycka till och hör av dig och berätta hur det 
gick ! Bästa hälsningar Helge

Macspalten

Helge Olsson
Mac- o Reunionfadder
helge@dis-syd.se

Bild 1 till vänster och bild 2 till höger

Bild 3 till vänster 
och bild 4 till höger

En kväll några dagar senare kom detta brev. God-
kväll. Mycket tack för hjälpen med att ta bort en person.
Det har gått så bra och jag kommer säkert att maila dig 
fler gånger för att få hjälp med något annat. Trevlig helg. 
Louise

Så kom där ett brev, med kommentar till ancestry-
artikeln i förra Macspalten.

Hej Helge. Jag läste DISkutabelt häromdagen, efter-
som vi brukar få den hit till kontoret och såg då det som 
du skrivit i Macspalten där. Du skriver där att när man 
bygger sitt släktträd på Ancestry.se så kan man inte skapa 
någon GEDCOM-fil på sajten utan måste använda Fam-
ily Tree Maker för att skapa en GEDCOM.

Även om det fungerar alldeles utmärkt att göra som du 
beskriver i texten, d.v.s att synkronisera sitt släktträd till 
Family Tree Maker och därifrån skapa en GEDCOM, så 
behöver man inte göra det, utan det går bra att skapa en 
GEDCOM-fil direkt på Ancestrys webbplats. För att göra 
det så går man till sitt släktträd på webbplatsen, klickar 
på länken ”Trädsidor” och därefter ”Trädinställningar”. 
Till höger på trädinställningssidan finns en grön knapp där 
det står ”Exportera släktträd” och genom att klicka på den 
knappen kan man exportera en GEDCOM-fil direkt från 
sajten. Man klickar först på den gröna knappen en gång 
för att skapa filen och sedan en gång till för att ladda ned 
filen och får då välja var på datorn man vill spara den.

Jag tänkte bara att jag skulle nämna detta och kanske 
vill du skriva något om det i nästa nummer så att inte 
folk i onödan tror att det är omöjligt att göra GEDCOM-
export från Ancestry. Mvh Ann-Louise

Slutligen kom följande brev från Robert. Hej! I 
familjevy kan man lägga in ”Släktskap” och datorn fyller 
i detta automatiskt. Men om källpersonen inte blir rätt - 
hur ändrar man det? Källpersonen bör väl vara jag själv?  
Hälsningar Robert

Mitt Svar: Markera Släktingar i det vänstra sidofältet, se 
bild 1. Klicka på Ändra i det högra sidofältet, se bild 2.Töm 
Släktskapsfält och Identifiera ny Källperson, se bild 4.
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Program för DIS Syd våren 2015
Reservation för ändringar – kontrollera på vår hemsida www.dis-syd.se

ÅRSMÖTE DIS Syd
2015-04-19
Plats: Senioren Hässleholm
Tid: 13.00 -16.00
Föredragshållare: Patrik Hansson, programmerare DIS, 
berättar om den nya versionen av Disgen.

SLÄKTFORSKNINGENS DAG
2015-03-21
Plats: Arkivcentrum Syd, Lund
Tid: 10.00 -15.00
Årets tema: Norden
Dagen uppmärksammas också på andra orter i Skåne, 
Blekinge och Halland. Ta reda på vad din lokala släkt- 
forskarförening arrangerar

DISTANSUTBILDNINGAR I DISGEN
2015-02-15 och 2015-04-15, startdatum
Kom igång med släktforskning och Disgen
Gör en släktbok för dina barnbarn med Disgen
Två interaktiva distanskurser på nätet där du arbetar 
vid din egen dator och din egen takt. Mer information 
om kurserna och hur du anmäler dig finns på http://
kurs.dis.se/bengt/bok/start.shtm respektive http://kurs.dis.
se/bengt/bok/htm.
Kontaktperson: Bengt Kjöllerström
bengt@dis-syd.se, 046-12 60 18

ESLÖV
Plats: ABF-lokalen Palmgatan 6
Tid: 13.00 -16.30
Obligatorisk anmälan
Kontaktperson: Kerstin Olsson 
kerstin@dis-syd.se, 0709-37 59 14
Kostnad 30 kr inklusive kaffe, te och smörgås.

2015-01-31
Disgen-träff
Tema: Anders Larsson hjälper Disgennybörjare att 
komma igång.

2015-02-07
Disgen-träff
Tema: Anders Larsson visar utskriftsmallarna för Disgen 
och hur du justerar utskrifterna efter eget behov.

2015-02-28
DIS-träff
Tema: Från idé till inbunden bok. Helge Olsson har 
med sig några inbundna släktböcker och berättar hur 
han skapat dem i Mac och PC.

2015-03-07
DIS-träff
Tema: Vårt Disbytombud Christer Thörn visar hur 
man gör Disbytutdrag och hur man söker i Disbyt. Ta 
gärna med egen säkerhetskopia som vi kan använda 
som exempel.

2015-05-02
DIS-träff
Tema: Anders Larsson visar några släktforskningshjälp-
medel på nätet och databaser på CD.

2015-05-30
DIS-träff
Tema: Patrik Hansson svarar på inskickade frågor. 
Frågorna skickas i förväg till kerstin@dis-syd.se.

KRISTIANSTAD
Under våren planeras en nybörjarcirkel om grunderna 
i Disgen, om intresset är tillräckligt. Cirkeln är tänkt 
att pågå fem gånger med tre lektionstimmar per gång.  
Du använder din egen dator i cirkeln. Frågor och intres-
seanmälan till vår kontaktperson.
Kontaktperson: Mats J Larsson 
mats@dis-syd.se, 044-12 63 91

LUND
Plats: Arkiv Centrum Syd, Porfyrvägen 20
Studiecirkel: Gör din antavla med Disgen – sök okända 
personer i Arkiv Digital och Disbyt. Fem träffar under 
fem måndagar kl. 13:00 – 16:00 med start den 19 
januari 2015. Max 10 deltagare.
Anmälan: senast den 9 januari till Bengt Kjöllerström, 
bengt@kj2.se, 046-12 60 18
Kostnad: 430 kr med kurslitteratur  plus 150 kr för 
ett 10 veckor kursabonnemang på Arkiv Digital om 
du saknar det.
Kursledning: Anders Lindberg och Bengt Kjöller-
ström

RONNEBY
Plats: ABFs lokaler på Kungsgatan 2
Tid: 10.00 -14.00
Kontaktperson: Bo Lundgren 
bo@elmedia.se, 0457-244 13. 
Ingen anmälan. Fika till självkostnadspris. Innehållet i 
träffarna bestäms tillsammans med deltagarna.

Programmet i Ronneby fortsätter på nästa sida 
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2015-01-17
DIS-träff

2015-02-14
DIS-träff

2015-03-14
DIS-träff

2015-04-18
DIS-träff

2014-05-09
DIS-träff

DISGEN grunder 
Vi planerar för en studiecirkel om grunderna i Disgen 
tillsammans med av ABF Ronneby. Vi kommer i januari 
att skicka ett e-brev till samtliga medlemmar i Blekinge 
för att undersöka intresset för en sådan utbildning. 
Vi planerar för fem träffar och du använder din egen 
dator i cirkeln. 
Kontaktperson: Staffan Knös 
staffan@dis-syd.se, 070-595 13 38 

SÖLVESBORG
Plats: ABFs lokaler på Hamngatan 6B
Tid: 16.00 -19.00
Kontaktperson: Bo Lundgren 
bo@elmedia.se, 0457-244 13. 
Ingen anmälan. Fika till självkostnadspris. Innehållet i 
träffarna bestäms tillsammans med deltagarna.

2015-01-11
DIS-träff

2015-02-08
DIS-träff

2015-03-08
DIS-träff

2015-04-12
DIS-träff

2014-05-03
DIS-träff

Program för DIS Syd våren 2015
Reservation för ändringar – kontrollera på vår hemsida 

www.dis-syd.se

Fotografer i detta nummer av DISkutabelt är Jan Nils-
son, Marianne Larsson och  redaktören. Bo Nordenfors 
och Helge Olsson har bidragit med foton och illustra-
tioner till sina artiklar. Illustrationerna av  Disgen och 
Disbyt har hämtats från DIS hemsida. 

Bidrag till DISkutabelt
Vill du dela med dig av dina erfarenheter av släktforsk-
ning 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 
första numret nästa år är den 2 mars 2015.

DIS SYD önskar alla medlemmar

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Ge dig själv en julklapp
Skicka in ett Disbytutdrag!
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Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning retur med 
den nya adressen till:

DIS Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund

B

var med i dis syd

var med och påverka utvecklingen

var med och hjälp dina släktforskarkamrater där du kan

  
 
 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 släktforskarfören-
ingar 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!

Hjärtligt välkommen som medlem i DIS Syd

Styrelse:
Jan Nilsson Lagerlöfs väg 14 245 32 Staffanstorp 046-255788 jan@dis-syd.se Ordförande
Marie Munke Gissleberga 1036 268 72 Teckomatorp 070-3442112 marie@munke.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
Kerstin Olsson Östra Ströö 2602 241 91 Eslöv 070-9375914 kerstin@dis-syd.se Mac-ansvarig
Staffan Knös Gångbrogatan 2 372 37 Ronneby 070-5951338 staffan@dis-syd.se Ledamot
Anders Lindberg Luzernvägen 1 D 227 38 Lund 0708-397908 anders.lindberg@dis-syd.se Ledamot

Faddrar:
Anders Larsson Mellang 3 A lgh 1103 233 32 Svedala   anders@dis-syd.se Disgen PC-användare
Arne Sörlöv Norra Alnaryd 216 370 33 Tving 0455-70304 arne.s@dis-syd.se Disgen PC-användare
Bo Lundgren  Avenboksvägen 3 372 52   Kallinge    0457-24413 bo@dis-syd.se Disgen PC-användare
Bengt Kjöllerström Östra Vallgatan 41 223 61 Lund 046-126018 bengt@dis-syd.se Disgen PC-användare
Jan Nilsson Lagerlöfs väg 14 245 32 Staffanstorp 046-255788 jan@dis-syd.se Disgen PC-användare
Torgny Larsson Östra Hyllievägen 17 216 21 Malmö 040-510766 t.larsson@tele2.se Min Släkt & Disgen PC
Lotta Sörensen Nexövägen 27 C 294 35 Sölvesborg 0704-407436 lotta.1957@gmail.com Min Släkt PC-användare
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 Disgen Mac-användare
Thomas Björk Jeppas gränd 1 243 30 Höör 077-3788685 tb@bytecode.se Linux, Gramps-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 Disbytombud, valberdn. ordf


