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Bidrag till DISkutabelt

Vill du dela med dig av dina erfa-
renheter av släktforskning med eller 
utan dator? Har du synpunkter på 
vår tidning eller vår förening. Vi tar 
gärna mot ditt bidrag i DISkutabelt. 
Kontakta vår redaktör Mats J Lars-
son på 044-126391 eller mats@dis-
syd.se. Manusstopp för årets tredje 
nummer är den 2 september 2015.

Fotografer i detta nummer av DIS-
kutabelt är Jan Nilsson och  re-
daktören. Christer Thörn, Bengt 
Kjöllerström och Helge Olsson har 
bidragit med illustrationer till sina 
artiklar. Illustrationerna till handbo-
ken Mantalsforska har vi hämtat från 
nättidningen Rötter.

Sommar och släktforskardagarna…

Jag ber att få tacka för det förnyade förtroende som ordförande som jag 
fick vid årsmötet i Hässleholm i april.
Släktforskardagarna anordnas i år som vanligt i slutet av sommaren, 

den 29 – 30 augusti i Nyköping. Jag har beslutat att inte åka dit. Orsaken 
är att jag inte har någon som kan avlösa mig i min fotobutik och jag har 
inte råd att stänga den.

Det blir spännande att se hur det blir med släktforskardagarna i 
framtiden. Själv hoppas jag på en lokalare variant årligen och ett centralt 
arrangemang för hela landet var femte år. Släktforskarförbundets årsmöte 
skulle man då i stället kunna förlägga till våren under en helg med middag 
och intressanta föredrag.

Det har varit ett jobbigt år då min bror, som hjälpte mig i affären, gick 
bort i höstas, efter det att han varit sjuk sedan i mars i fjor. Dessutom har 
jag en mamma som ser dåligt och som är dement och är boende på ett 
servicehem.

Man börjar redan att bli trångbodd på ArkivCentrum Syd och planerar 
att bygga ut inom några år. Skånes Hembygdsförbund har flyttat in på 
Gaste 1 och blivit ”sambo” med Skånes Arkivförbund på andra våningen. 
Där har man fått fina och ändamålsenliga lokaler.

Slutligen vill jag önska er en varm, god och skön sommar. Glöm inte 
bort att besöka era släktingar och dela med av er klokskap om släkten.

Vi syns och hörs!  

Jan Nilsson
Eder ordförande
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Redaktörens spalt

Denna söndag, när jag skriver min spalt hemma 
i Nosaby, är en vacker vårdag, som lovar att 

sommaren kommer, om inte snart, så dröjer den inte 
alltför länge. Magnolian i vår trädgård har redan nästan 
blommat ut, medan grannarnas spireahäckar ser ut som 
små snödrivor. Det är så vackert, så vackert och gran-
nen håller på att sätta upp barnens studsmatta. Det är 
verkligen vår!

För en dryg månad sedan tog vintern tag i mitt 
hjärta. Min gode vän Bosse Book dog oväntat. Min 
medförfattare  om Yllan som jag skrev om i förra numret 
av DISkutabelt. Att världen kan ändras så snabbt! Jag 
tror inte att det är så vanligt att män i min ålder får nya 
vänner, men i Bo hade jag en verklig vän. Han fattas 
mig liksom kassören Caj Nilsson, som jag också träffade 
när jag fyllt 60, och som också blev en god vän.

Denna vår har jag lämnat styrelsen i Christianstads 
Pensionärsuniversitet efter åtta år, varav de sista fyra 
som kassör. Jag ville få mera tid till den egna släktforsk-
ningen. Den har fått stå tillbaka för kassörsjobb, mina 
kurser i släktforskning och DISkutabelt. Att skriva och 
att undervisa är roligt och stimulerande, så därför fick 
det bli styrelsejobbet som jag lämnade.

Nu går jag genom min forskning, rättar de fel som 
jag hittar, och kompletterar med källhänvisningar. Jag 
har haft stor glädje av två av DIS produkter Disbyt, 
med vars hjälp man kan hitta nya uppgifter, och Dispos 
som hjälper en med att verifiera källor, verkliga skatter 
som vår förening tillhandahåller, använd dem! I detta 
nummer finns Disbyt-spalten med Christer Thörn, där 
han ger matnyttiga tips. På sidan 10 ger jag exempel på 
hur jag själv haft stor nytta av Disbyt.

Nordstedts förlag gav för några år sedan ut Sveriges 
historia i åtta band med professor Dick Harrison som 
huvudredaktör. Det är det första stora verket i ämnet, 
sedan Jerker Roséns och Sten Carlssons Den svenska 
historien i tio band kom i slutet av 1960-talet. Sveriges 
historia ger en välbehövlig och nyttig sammanfattning 

av den historieforskning som skett sedan dess och det 
är en hel del! Del 5 som beskriver perioden 1721-1830 
rekommenderar jag som bakgrundstudier för släktforsk-
are. Huvudförfattare är Elisabeth Mansén, professor i 
idéhistoria vid Stockholmsuniversitet. 

Här finner ni nyttiga artiklar om t.ex. resor, kolo-
nier och handel, befolkningsutveckling, jordbruk och 
landskapsbild, stadsliv, brott och straff, religion och 
kultur. Boken innehåller så mycket annat än den tidi-
gare vanliga koncentrationen på kungar och krig och 
det känns befriande. 

Nu tänker jag ge mig på nästa del som behandlar 
tiden 1830-1920 med Bo Stråth, professor i historia vid 
Helsingfors universitet, som huvudförfattare.

I maj finns det mycket att se fram mot. Jag ska fira 
att det är 50 år sedan studenten på Heleneholmsskolan 
i Malmö, med middag på restaurang Kungsparken 
(numera Kasino) där vi då hade lärarmiddagen. Vi 
startar med champagnefrukost, något vi missade för 
50 år sedan. Hustrun och jag ska delta i en konsert 
med Astrid Lindgren-tema med vår kör och så blir det 
utflykt i det blå med kören. Till pingst träffas hustruns 
barndomskamrater och syskon som vår tradition bjuder 
i dagarna tre, denna gång på Hönö i Bohuslän och 
därpå blir det Tullinge för att passa två barnbarn när 
deras föräldrar ska göra Paris. 

När ni sätter er och läser detta nummer av tidning-
en är det förhoppningsvis varm och solig sommar, 
med vila, avkoppling och umgänge med släktingar 
och vänner. Och i slutet av augusti är det så dags för 
Släktforskardagarna igen, denna gång i Nyköping (se 
annons sidan 12). För mig blir det tionde året jag deltar 
i släktforskarsveriges egen stora fest. Om vi inte ses där, 
så får ni läsa om släktforskardagarna i nästa nummer 
av tidningen. Trevlig sommar!

Mats J Larsson
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DISBYT
spalten

Hej igen!

Nu är det ett tag sedan jag skrev något i Disbytspalten, 
jag skäms och tycker synd om Mats som måste fylla ut 
min tomma ruta. Anledningen är att jag saknat uppslag 
eller inspiration, som det så vackert kallas. 

Alla verkar ha sin egen mall eller sitt eget sätt för att 
skriva ner uppgifterna om sina anor. När jag går igenom 
ett Disbytutdrag ser jag ofta att ordningsföljden och 
även sättet att skriva in uppgifter växlar.

Jag ska gå igenom och kommentera ett typiskt svar 
till någon som skickar in Disbytutdrag till mig. Pro-
grammet vi använder till Disbyt gör en del korrigeringar 
och ändringar som jag inte kan påverka. Vissa ändringar 
skulle jag vilja kunna påverka men det går inte. T.ex. 
skulle jag vilja ta bort tilläggsuppgifter som gift, ogift, 
odöpt o.s.v. i efternamnsfältet, eftersom den automa-
tiska rättningsfunktionen inte alltid fungerar. Om du 
som släktforskare absolut skulle vilja ha anteckningar i 
namnfältet tycker jag att du skulle kunna få det.

Innan jag får upp frågor att rätta läser Disbytpro-
grammet igenom ett antal olika filer för att så mycket 
som möjligt ska rättas automatiskt och därmed avlasta 
oss Disbytombud. Det kan nämligen ta allt från tio 
minuter till flera timmar att manuellt gå igenom ett 
Disbytutdrag, beroende på antal frågor som kommer 
upp. I utdraget nedan finns 71 namnfrågor, 206 frågor 
på län och 20 frågor på församlingar (ort).

Rätt församling?
Så här kan ett svar från mig se ut:
Hej! Nu är ditt Disbytutdrag bearbetat. Ditt utdrag gav 
upphov till en del frågor som du kan se i B-filen. Jag not-
erar att du tydligen inte skriver in dina källor? Kanske för 
du dem på annat sätt, men att bygga ett källträd under 

källor vill jag absolut rekommendera dig att göra. Jag har 
själv inte brytt mig om att kommunindela församlingarna 
utan enbart Länsindela, men det kan man göra efter eget 
huvud. Visserligen tar det en stund att lägga upp en ny 
församling eller en ny församlingsbok, men när en ytter-
ligare en uppgift från samma källa, men från en annan 
sida ska skrivas in, går det snabbt och lätt. 

Skaffa gärna skivan orter i Sverige om du inte redan 
har den. Den är till god hjälp att hitta församlingar och 
få stavningen rätt. Wikipedia är också ett bra verktyg.

Jag gissar ofta när jag anger församling så kolla noga 
själv alla mina ändringsförslag innan du själv ändrar! 
Om ni har många Halmstad (M) men inga Halmstad 
(N) så skriver jag (M) om fråga på Halmstad kommer 
upp utan län.

Skriv alltid in ort, församling och län i samma 
ordning. Läs den bifogade filen med inmatningstips! 
Skriv också in Län! Antingen så här: huset, gården, 
byn, församling (M) eller så här; huset, gården, byn, 
församling, Malmöhus Län. Det går också bra att skriva 
församling (Län), hus, by, gård, men var konsekventa 
genom hela ert material!

När jag startar ett Disbytutdrag får jag upp ett 
fönster där jag ska avgöra i vilken ordningsföljd orterna 
är inskrivna och markera rätt alternativ. 

Alternativet i exemplet är Gullbrandstorp, Harp-
linge, (N) d.v.s. Gård, By, Socken, Län och denna 
ordningsföljd är markerat här nedan.
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Först får jag upp namnfrågor. Oftast ovanliga namn 
eller när det finns flera namn. Jag kollar så det inte har 
gjorts anteckningar i namnfältet och korrigerar efter 
bästa förmåga.

Därefter kommer frågor där Län inte finns med 
i bidraget. Disbytfråga Län, Åby? ange Länsbokstav 
för Åby för Ingrid Martina Olsson.

Ibland kollar jag i 
Orter i Sverige om nam-
net på församlingen inte 
stämmer. Åby finns det 
ju väldigt många orter 
och byar som heter, men 
kanske inte så många 
församlingar. Kolla i 
Arkiv Digital. Nu vet 
jag ju inte om det är en 
by Åby eller en försam-
ling Åby som avses?

Då kan man kolla i Sveriges Dödbok (jag har 
själv senaste utgåvan 1901-2013). Ingen träff i 
Åby (H) på Ingrid Martina. På skivan Sveriges 
Dödbok finns uppgift om födelseförsamling, 
nämligen Tossene (O) och inte Åby. Denna uppgift är 
en andrahandsuppgift och bör kontrolleras. 

En kontroll i födelseboken bekräftar att Ingrid 
Martina är född i Tossene. Källa: (Tossene C:2 (1860-
1897) Bild 186/sid. 181).

Därefter kommer i nästa steg frågor på orter som 
inte är församling. Anders Larsson född 1831-01-15 
i Gussnava? kom upp som Ortsfråga. Efter kontroll 

på ortskivan som föreslår Skårby, kollar jag för säkerhets 
skull i födelseboken för Skårby för att bekräfta gissning-
en. Anders hittas där med fader Lars Persson, Skårby 
CI:4 (1825-1862) Bild 24/sid. 37. Därefter kan jag 
lämna förslaget Skårby (M). Jag gör inte rutinmässigt 
så här mycket efterforskningar av disbytutdragen.

Här är en annan typisk fråga, Hallsvik. Ejgde 
känns inte igen som en församling, Dessutom är det 
inskrivet med punkt i stället för komma. 

Hallsvik ligger i Helgesta-Hyltinge församling 
och Ejgde ligger i Tanum eller Naverstads försam-
lingar (samma byanamn i båda församlingarna). 
Något förslag kan jag alltså inte lämna utan att kolla 
i födelseböckerna i dessa församlingar.

Namn och stavning
Undvik att skriva Karlsson gift Olsson eller Olsson 
(född Karlsson) eller Karlsson ogift o.s.v. i efter-
namnsfältet. Skriv då hellre flicknamn först och 
därefter giftasnamn i ordning därefter. Inte heller 
komma (,) bör skrivas in i efternamnsfältet och inga 
andra anteckningar heller för den delen. Alla extra 
mellanslag tas bort automatiskt.

Hur kul det än är att skriva med gammalstav-
ning måste vi använda modern stavning i Disbyt. 
Wälluf heter modernt Välluv, Skruf heter Skruv 
o.s.v.
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Resultatfiler
Jag bifogar ett informationsblad med disbytutdragen 
samt de tre resultatfilerna: 

A - listar de släktforskare som du delar uppgifter 
med och de personer som ni har gemensamt. Sist i filen 
finns användarnamn och lösenord för att söka i Disbyt 
som kommer att gälla efter nästa månadsskifte. (En 
enda gång har A-filen saknats, eftersom Län saknades 
på nästan alla uppgifter i bidraget).

B - anger de namnändringar (personer, orter, 
församlingar och län) som gjorts eller som föreslagits 
inför publiceringen i Disbyt. Kolla denna fil och försök 
komplettera och korrigera. Särskilt de uppgifter som 
inte kom med. Det står i filen varför.

Observera att första gången du skickar in ett utdrag 
får du besked om manuella rättningar av orter som du 
sedan aldrig mera får besked om. Spara därför din första 
B-fil tills du gått igenom den komplett och korrigerat 
det du tycker ska korrigeras! Om du inte har kvar B-
filen, skriv ett e-brev till mig så ska jag köra ditt utdrag 
från början och upprepa de manuella rättningarna. 
Detta gäller dock inte för bidrag som lämnats in före 
Maj 2011.

C - listar de ortnamn som förekommer i ditt Disbyt-
utdrag med statistik om hur många gånger de används. 
Kolla gärna olika skrivningar för samma adress och kor-
rigera. Det är lätt att kolla upp detta i C-filen.Redigera 
med verktyget i Disgen.

Jag brukar bifoga ett informationsblad som beskriver 
hur de tre resultatfilerna A, B, C kan användas för att 
vid behov korrigera data i ditt eget släktforskningspro-
gram. Därigenom reduceras antalet frågetecken vid 
nästa Disbytbearbetning.

Slutord
Disbytdatabasen på nätet uppdateras efter påföljande 
månadsskifte och då stryks dina gamla uppgifter och 
ersätts med de nya. Samtidigt uppdateras dina kon-
taktuppgifter från DIS medlemsregister. Det är därför 
viktigt att registret innehåller dina aktuella kontaktupp-
gifter, som du själv kan uppdatera på DIS hemsida 
www.dis.se. 

Om du vill ha hjälp att spara säkerhetskopior av 
ditt material är DIS Arkiv ett bra alternativ (Läs mera 
om DIS Arkiv i artikeln på nästa sida). Disbyt är ingen 
säkerhetskopia.

Lycka till med din fortsatta släktforskning. Har du 
frågor är du välkommen med dem! 

Christer Thörn
Disbytombud
0709-967687

Postens svar; ingen ändring!

I förra numret av DISkutabelt skrev vi om Postens 
beslut att ta bort tjänsten föreningsbrev. Något som 

skulle komma att fördyra släktforskarföreningarnas 
distribution av sina medlemsblad. 

Sveriges Släktforskarförbund har nu fått ett svar på 
sitt brev i vilket förbundet uppmanade Post Nord, som 
Posten numera heter, att ompröva beslutet. Framför allt 
distributionen av en medlemstidning i pappersformat 
blir för många föreningar för dyr, då portoändringen 
kan innebära en ökad kostnad på åtskilliga tusenlap-
par.

Motiveringen från Post Nords sida var att tjänsten 
inte utnyttjades tillräckligt för att den skulle vara mo-
tiverad samt att priset ändå är i stort sett detsamma för 
försändelser under 50 gram om de skickas med vanligt 
ekonomibrev. Det olyckliga i sammanhanget, något 
som Sveriges Släktforskarförbund också påpekade, är 

att medlemstidningar ofta väger mer än 50 gram, vilket 
gör den faktiska portoökningen påtaglig. Den borttagna 
tjänsten föreningsbrev hade nämligen en portogräns 
på 100 gram, som gjorde det möjligt att skicka ett 
medlemsblad till en rimlig kostnad för föreningarna.

I svarsbrevet kommenterar inte Post Nord detta, 
utan de upprepar i stället de skäl som de tidigare angett 
för att ta bort tjänsten.

Det blir alltså inte någon ändring vad gäller bort-
tagandet av Föreningsbrev, men Post Nord skriver att 
det kan finnas andra lösningar och uppmanar föreningar 
att kontakta deras kundservice (tel: 0771-33 33 10) för 
mer information.

Vad är det som har hänt med det fina gamla Post-
verket, där jag sommarjobbade som brevbärare i många 
år? Försöker det själv leva upp till sin egen devis från 
70-talet? Läst - men inte förstått! 

MJL
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DIS Arkiv och släkt-
forskartestamente

En handuppräckning bland medlemmarna som 
deltog i DIS Syds årsmöte i Hässleholm visade att 

mindre än hälften av de närvarande kände till medlems-
tjänsten DIS Arkiv. Därför publiceras på nytt en artikel 
i ämnet som var införd i DISkutabelt nr 1 år 2012. 

DIS Arkiv som det såg ut när redaktören transporterade det 
med tåg från Staffanstorp, där den förre arkivarien bodde, 
till Linköping

Nu vet ni att DIS Arkiv är en arkivservice som ingår 
i medlemskapet i DIS. Det innebär att ni i arkivet kan 
deponera ert släktforskarmaterial lagrat på datamedia, 
exempelvis diskett, cd eller usb-minne.

Syftet är att säkra släktforskningsmaterial som 
kanske annars går förlorat, och att nu och i framtiden 

erbjuda tillgång till materialet för andra släktforskare 
med anknytning till materialet som överlåtits. När och 
på vilket sätt materialet får disponeras bestämmer du - 
givaren - själv genom ett avtal med DIS. Ett sådant avtal 
upprättas då materialet kommit in till DIS Arkiv.

För att deponera material i DIS Arkiv, sänder man 
till DIS Arkiv en säkerhetskopia tillverkad i Disgen, 
eller en export av materialet i Gedcom-format, om man 
använder ett annat släktforskningsprogram än Disgen. 
När DIS Arkivs administratör mottagit materialet post-
ar denne ett avtal för signering och retursändning.

Ofta kan materialet skickas in med e-post, men 
är det stort, som det ofta blir då bilder eller kartor är 
inkluderade, används med fördel en CD-skiva eller ett 
USB-minne. DIS Arkiv har däremot ingen möjlighet 
att ta emot släktforskarmaterial i pappersformat, utan 
det måste vara i ett av de nämnda dataformaten.

Det är numera Bo Kleve, 
styrelseledamot i DIS,  som 
är arkivarie för DIS Arkiv. 

Adress: 
DIS Arkiv 
c/o Bo Kleve 
Solhaga 7 
582 47 Linköping
E-post; dis_arkiv@dis.se

Släktforskartestamente
DIS erbjuder också möjligheten att skriva ett släktfor-
skartestamente, att läggas bland sina viktigare papper 
hemma tillsammans med en säkerhetskopia på sin 
registrering, så att anhöriga kan hantera materialet på 
önskat sätt. Släktforskartestamentet kan beställas från 
DIS, men kan också laddas ner som pdf-fil från DIS 
hemsida www.dis.se.

Mats J Larsson

Ny handbok  - Mantalsforska
Sveriges Släktforskarförbunds efterlängtade åttonde handbok har kommit ut. 
Denna gång är Magnus Bäckmark författare och det är forskning med hjälp 
av mantalslängder som är ämnet.

Hur många barn till Anders och Brita var i livet 1769? När och från vem 
övertog Nils Asptorpet? - Mantalslängder är en källa till kunskap som är 
särskilt nödvändig när kyrkoarkiven inte finns eller inte kan ge besked om 
personförhållanden.

Men det kan även löna sig att gå till mantalslängderna även om kyrko-
bokföring finns, då de också kan innehålla tidigare okända upplysningar. 
Handboken finns i Rötterbokhandeln. 
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Årsmötet 2015

Omkring sextio medlemmar samlades i Hässleholm 
söndagen den 19 april för DIS Syds årsmöte. Vi 

höll liksom i fjol till i en lokal som heter Senioren mitt 
i staden. DIS Syds ordförande Jan Nilsson hälsade oss 
välkomna till årsmötet innan han lämnade över ordet 
till dagens föredragshållare Patrik Hansson, utvecklare 
på DIS, som arbetar med att ta fram nästa version av 
Disgen. Ett referat av Patriks föredrag om Disgen 2015 
finns på nästa sida.

Efter föredraget bjöd föreningen årsmötesdeltagarna 
på kaffe, te och  goda smörgåsar. Därpå tog årsmötet 
sin början. Jan valdes som mötesordförande och An-
ders I Andersson, föreningens webbmaster, utsågs till 
mötessekreterare. Jan redogjorde för styrelsens verk-
samhetsberättelse för 2014 och kassören Marie Munke 
föredrog den ekonomiska redovisningen. Året hade 
gett ett överskott på drygt 17 000 kr. Revisorn Tommy 
Lilja föredrog revisionsberättelsen där revisorerna 
tillstyrkte att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för 
det gångna året. Stämman beslutade att fastställa den 
föreslagna resultat- och balansräkningen för 2014 och 
beslöt därefter att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2014 
års förvaltning. 

Årsmötet hade därpå att för andra gången ta ställ-
ning till styrelsen förslag om ändring av § 5 i stadgarna 
om föreningsmöten. Liksom vid första gången då 
stadgeförslaget behandlades, på medlemsmötet hösten 
2014, bifölls förslaget till stadgeändring. Den som 
önskar studera den ändrade paragrafen eller stadgarna 
i sin helhet finner dem på vår hemsida.

Likaså fastställde årsmötet styrelsens förslag till verk-
samhetsplan och budget för 2015. Årsmötet fastställde 
oförändrad medlemsavgift i DIS Syd för 2016, alltså 50 
kr för helbetalande och 25 kr för familjemedlem och 

bestämde att reseersättning skulle utgå som tidigare 
enligt statliga normer, f.n. 18:50 kr per mil.

Jan Nilsson, Staffanstorp, valdes om som förening-
ens ordförande för 2015. Som styrelseledamöter på två 
år omvaldes Staffan Knös, Ronneby och Anders Lind-
berg, Lund samt nyvaldes Marie Munke, Teckomatorp. 
Efter Caj Nilsson, som avled under 2014 förrättades 
fyllnadsval av Anders I Andersson, Limhamn, för en tid 
av ett år. (Bo Lundgren, Kallinge, samt Kerstin Olsson, 
Eslöv, har ett år kvar i styrelsen).

Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse tre ombud 
till Sveriges Släktforskarförbunds årsstämma 2015 i 
Nyköping, som äger rum fredagen den 28 augusti. 
Årsmötet valde vidare om revisorerna Sven-Erik Elias-
son, Båstad, och Tommy Lilja, Hässleholm, samt utsåg 
på nytt Helge Olsson, Anderslöv som revisorssuppleant. 
Årsmötet valde också om Christer Thörn, Perstorp, som 
sammankallande i valberedningen och Gunnar Persson, 
Höganäs, som ledamot.

Avslutningsvis berättade Per-Åke Fredriksson, som 
är vår kontaktman för lokalen Senioren i Hässleholm, 
att det finns stor risk att kommunen kan komma att 
lägga ner verksamheten där. Det kommer i så fall att 
medföra stora förändringar för de pensionärsföreningar 
som har verksamhet och lokaler i Senioren f.n. Mötet 
uttalade att det är angeläget att Senioren får finnas kvar 
och uppmanade våra medlemmar på orten att stödja 
Per-Åke i hans kamp för att Senioren ska leva vidare.

Vid sitt konstituerande sammanträde den 23 april 
utsåg DIS Syds styrelse Marie Munke som föreningens 
kassör och Anders I Andersson som dess sekretare. Som 
föreningens ombud på Sveriges släktforskarförbunds 
årsstämma i Nyköping den 28 augusti utsåg styrelsen 
Marie Munke, Bo Lundgren och Mats J Larsson.

Mats J Larsson

Årsmötespubliken väntar på föredraget
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Disgen 2015

Patrik Hansson från Eslöv arbetar 
sedan några år som utvecklare 

hos DIS och under de senaste åren 
har han ägnat sin mesta tid åt en ny 
och modernare version av DIS eget 
program Disgen. Nästa version har 
arbetsnamnet Disgen 2015. Arbetet 
är i slutstadiet och en del tester 
har redan börjat med deltagande av frivilliga DIS-
medlemmar. När Disgen 2015 blir klart och kommer 
att lanseras kunde Patrik ännu inte säga. Ambitionen, 
att vi ska lansera ett kvalitativt fungerande program, 
är en ledstjärna både för föreningen DIS och bland 
oss som jobbar med utvecklingen - sa Patrik. - Vi vill 
inte hasta fram ett program som inte är ordentligt 
utprovat, innan vår medlemmar skaffar det. Priserna 
på den nya programmet eller uppgraderingar är heller 
inte ännu bestämda. Så började Patrik demonstrera 
Disgen 2015.

Han visade de funktioner i programmet som föränd-
ras jämfört med nuvarande Disgen och han gjorde sin 
demonstration i Windows 10. Han började med att läsa 
in Disgen 2015 i sin dator och programmet fungerade 
utan problem i Windows 10.

Disgen 2015 kommer att kunna laddas hem från 
Internet. Vem som helst kommer att kunna ladda hem 
det utan kostnad under en månad. Om man sedan 
vill använda programmet så betalar man det och får 
tillgång till det genom en licensnyckel, som man får 
per e-post när betalningen är bokförd. Det innebär att 
den demoversion av Disgen, som funnits tidigare, inte 
kommer att finnas längre. Användarhandboken för 
Disgen 2015 kommer att finnas tillgänglig på nätet. 
Den som av något skäl vill ha programmet på CD eller 
handboken på papper ska kunna få det till en självkost-
nad, som inte heller är fastställd. Uppgradering från 
Disgen 8 i dess olika versioner kommer att kunna ske, 
demonstrerade Patrik. Priset för uppgraderingen är inte 
heller bestämd ännu. Vid uppgraderingen kommer 
man att köra ett konverteringsprogram där man blir 
guidad i olika steg.

Arkiv blir i Disgen 2015 en egen datamapp. Om 
man har använt sig av flockar i tidigare Disgen-
versioner blir det en förändring. Begreppet flockar 
försvinner och det införs ett annat begrepp flaggor. Den 
som vill kunna fortsätta arbeta med sina flockar måste 
vid konverteringen i stället åsätta sina flockar flaggor. 
En annan ändring gäller faddrarna. De som aldrig 
använt Disgens funktion i Ändra personnotiser för att 
registrera faddrar berörs inte av ändringen, men det gör 
de som använt funktionen. Det beror på att i Disgen 
2015 blir faddrarna som vilka individer som helst i 

släktforskningen. Då kan det bli ett 
visst merarbete genom att man blir 
tvungen att göra viss tilläggsregistre-
ring av faddrarna (t.ex. kön). Hur 
mycket merarbete det blir beror på 
i vilken utsträckning man använt 
fadderfunktionen.

Grunddatafliken kommer inte 
att finnas längre utan ersätts av en 
familjeöversikt och en personöver-

sikt där registreringen sker. De efterfrågade förändring-
arna om samkönade äktenskap och att barn kan ha 
både biologiska, adoptiv- och fosterföräldrar kommer 
att finnas i Disgen 2015. Patrik visade hur både familje- 
och personöversikterna tog sig ut och vilka möjligheter 
som finns att förändra placeringen av olika fält efter 
egna önskemål eller behov.

Avslutningsvis berättade Patrik om vilka funktioner 
som inte kommer att påverkas i den nya Disgenver-
sionen. Det blir inga ändringar av källhanteringen, 
ortsträden och kartfunktionen. Den som hade hop-
pats på hjälpmedel för att registrera orter i utlandet 
blir besviken. Utskrifterna har inte varit prioriterade i 
utvecklingsarbetet, men de nya utskriftsmallar som 
man har kunnat ladda hem från DIS hemsida sedan i 
höstas är integrerade i programmet. Någon automatisk 
dubblettkontroll vid registrering, som några på årsmötet 
önskade sig, blir det inte heller. Däremot införs en funk-
tion där man i dubblettkontrollistan kan avmarkera 
dem som man konstaterat inte är dubbletter. På så 
sätt slipper man undersöka dem varje gång man kör 
sin dubblettkontroll. Tiden är sedan länge passerad när 
det gäller önskemål om nya  funktioner, slutade Patrik. 
Sådana önskemål kommer att behandlas i framtida 
utvecklingsarbete för Disgen. Man räknar med att i 
framtiden lansera uppgraderingar av programmet på 
nätet några gånger om året.

Jan tackade Patrik för ett intressant föredrag med en 
present och utryckte sin förhoppning att Disgen 2015 
skulle vara färdigt till jul. Årsmötet visade Patrik sin 
uppskattning genom tacksamma applåder.

Mats J Larsson
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Ett fotografi berättar

Det äldsta fotografi jag har föreställer Anders 
Truedsson och Ana Andersdotter, min mors 

morfars föräldrar. Jag har ärvt fotot av min mor Elsa. 
På kortet sitter det gamla paret, i sina förmodligen bästa 
kläder, hos fotografen. Anders var skräddare i Kyrkhed-
dinge, enligt mor regementsskräddare, men det har jag 
inte kunnat belägga. Anders var född i Kyrkheddinge 
1811 och levde där i hela sitt liv och dog 1888. Hustrun 
Ana, eller egentligen Anna, fast mor envisades med att 
kalla henne Ana, för så hade man sagt i släkten under 
hennes barndom, levde mellan 1811 och 1892. Min 
mor, född i Lomma 1911, växte upp hos sin moster 
och morbror på Habo Ljung. I hemmet fanns också 
hennes morfar Nils Andersson, Annas och Anders ende 
son, född på nyårsdagen 1839 i Kyrkheddinge. Jag vet 
inte vem som har tagit fotografiet av Ana och Anders 
och inte heller var eller när. Jag gissar att de är över 60 
år på bilden och att kortet bör vara taget på 1870-talet 
eller eventuellt senare.

Jag lyckades inte hitta Anders och Annas föräldrar  
i kyrkoböckerna när jag började forska. Anders var som 
sagt född i Kyrkheddinge, men det fanns flera Anders 
att välja på, inga datum stämde och ingen av gossarna 
hade en far som hette Trued. I Annas fall blev det 
tvärstopp. Hon skulle enligt husförhörslängderna och 
vigselboken i Kyrkheddinge vara född i Dalby 1811. 
Men det finns inga födelseböcker för Dalby mellan 
1807 och 1871. Jag kom alltså inte vidare med Anders 
och Anna, men det fanns andra släktspår att följa och 
jag följde dem istället. 

Efter några år blev det så att jag ägnade mig allt mind- 
re åt min egen släktforskning och mera tid åt ämnet 
i stort som redaktör för DISkutabelt, cirkelledare på 
Folkuniversitetet och andra föreningsuppdrag.

Denna vår har jag fått mera tid för min egen forsk-
ning och min plan är att städa bland källorna i det jag 
åstadkommit hittills och därefter lämna in ett nytt 
disbytutdrag. Arbete pågår! När jag så kom till Anna 
och Anders fann jag att jag skrivit av vigselboken när de 
gifte sig i Kyrkheddinge den 29 april 1838. Dessutom 
hade jag noterat att Anders Jönsson på Dalby 21 varit 
Annas giftoman. Sannolikt Annas far. Skulle det kunna 
vara en ledtråd att följa?

Det visade sig det 
vara! Jag fick napp 
i den första hus-
förhörslängden som 
för Dalby. Anders 
Jönsson, född i Dal-
by 1778, var åbo på 
Dalby Söndre Jord 
17 när dottern Anna 
föds 1811. 1812 flyt-
tar Anders med sin 
familj till nr 26 (Dal-
by AI:1 (1804-1821) 
Bild 74/sid 10). 

Anders Jönsson var gift med Marna Hansdotter, 
född 1775 i Bonderup, och de hade en dotter till, Sissa 
född 1808. Jag lyckades finna namnet på Anders Jöns-
sons far Jöns Hindriksson i födelseboken för Dalby, 
men sen tog det stopp. Men när jag började följa Marna 
Hansdotters anor (hennes far hette Hans Göransson 
1742-1820) med hjälp av Disbyt, så kändes det som om 
himlen öppnade sig. Med Disbyts hjälp har jag funnit 
åtta (!) generationer som Anna Andersdotter stammar 
från och som jag har kunnat verifiera. Och jag som 
trodde att allt tog slut i Dalby 1811! 

Den tidigaste anförvanten hette Jörgen Madzon, 
Madsen eller på svenska Matsson, född i mitten av 
1500-talet och som levde i Hyby och dog där 1640. En 
av uppgiftslämnarna till Disbyt, som jag stötte på under 
vägen dit, är Anders Larsson, disgenfadder från Svedala 
och en annan vårt disbytombud Christer Thörn. Är jag 
släkt med dem månne? 

Många av släktingarna på 1600 och 1700-talen 
levde i byn Vismarlöv i Hyby i socken. Där fick min far 
Ture sitt första arbete som lärling åt smeden i Vismarlöv. 
Dit cyklade han från Uppåkra på 1920-talet. Släkten 
har som synes inte rört på sig särskilt mycket!

Med Anders Truedsson hade jag inte samma tur. 
Hans mor hette Bengta Zachrisdotter (1776-1883), 
men någon fader Trued hittar jag inte födelseboken. 
Någon uppgift om att han skulle ha varit oäkta finns 
inte. Hans morfar hette Zackris Svensson (1745-1825) 
som levde med dottern Bengta i Kyrkheddinge. Zackris 
i sin tur var son till en ryttare i Glostorp, som hette 
Sven Ekerot, och längre än så har jag inte kommit på 
den grenen.

Av min berättelse kan man lära att noggrannhet, 
envis-het och fantasi är viktiga egenskaper för släktfor-
skare. Och vilken glädje man kan ha av Disbyt! Och 
att ge upp finns det ju alltid tid till senare!

Mats J Larsson

Kyrkheddinge EI:2 (1829-1854) Bild 7/sid 9
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Släktforskning i Sydost

Den soliga lördagen den 28 mars arran-
gerades i hjärtat av Sveriges trädgård, 

Ronneby, den regionala släktforskardagen 
Släktforskning i Sydost. Arrangörer var Ble-
kinge Släktforskarförening, Kronobergs 
Genealogiska Förening, Kalmar Läns Gene-
alogiska Förening och PLF, Person- och Lokalhistoriskt 
Forskarcentrum från Oskarshamn. Arrangemanget 
hölls i Ronneby Brunns kongresshall Ron.

Dagen hade samlat hela 22 utställare, givetvis de 
flesta släktforskarföreningarna i sydost, t.o.m. från Born-
holm, men också flera hembygdsföreningar från områ-
det, museer, och andra lokala kulturföreningar. Även 
flera av de stora nationella aktörerna och arkiven fanns 
på plats. Släktforskning i Sydost hade verkligen lyck- 
ats samla många för släkt- och hembygdsforskare in-

tressanta utställare. DIS 
var givetvis också med, 
representerat genom 
både DIS-Syd och DIS-
Småland. Från DIS-
Småland medverkade 
Tommy Nilsson och 
från DIS-Syd Staffan 
Knös, Bo Lundgren och 
Mats J Larsson.

Redan när portarna 
öppnades klockan 10, 

blev det rusning. Vi utställare fick uppleva en verkligt 
hektisk dag. Under nästan hela dagen, fram till klockan 
16 då utställning avslutades, var det kö till montrar och 
utställare. Uppskattningsvis var det ca 1 000 personer 
som besökte arrangemanget. Våra DIS montrar var 
placerade precis innanför entrén, så vi fick mycket 

uppmärksamhet och många besök, 
så många att vi tyvärr inte hann prata 
med och hjälpa alla. Vi fick allehanda 
frågor, såväl tekniska om Disgen och 
MinSläkt, som om släktforskning i 
allmänhet.

Invigningsanförandet höll An-
ders Jonsson, tidigare guide i Ron-

neby och Blekinge, som hälsade alla välkomna till 
Ronneby, hjärtat i Sveriges trädgård Blekinge. Han 
berättade om hälsobrunnen, som betytt mycket för 
orten, inte minst för att den gav kvinnorna möjlighet 
till arbete från 1870-talet. Utställarna från Bornholms 
Släkt- och lokalhistoriska förening hälsade han särskilt 
välkomna och berörde de kopplingar som funnits 
historiskt mellan Bornholm och Blekinge, i synnerhet 
Listerlandet.

Dagen blev en succé! Många utställare och många 
besökare, rusch hela dagen! 

I Släktforskarförbundet pågår 
det f.n. en diskussion huruvida 
förbundet ska arrangera nationella 
släktforskardagar varje år eller en-
dast vart fjärde år och däremellan 
verka för att det anordnas regionala 
släktforskardagar runt om i landet. 
Erfarenheten från arrangemanget i 
Ronneby gör att svaret känns givet. 
Jag tycker alltså att regionala släkt-
forskardagar är att föredra, eftersom 
vi då kommer närmare fler släktfors-
kare och också kan engagera lokala 
hembygdsföreningar samt arkiv och 
museer i närområdet.

Staffan Knös
staffan@dis-syd.se

Festligt, folkligt, fullsatt!

Artikelförfattaren 
i tänkarpose

Bo Lundgren i svaromål
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Regionarkivet i Lund

På Arkivcentrum Syd (ACS) i Lund finns förutom 
Riksarkivet/Landsarkivet ett flertal andra arkiv och 

institutioner samlade under ett tak. Under fem lördagar, 
under våren 2015, har fem av dem presenterat sig på 
ACS. Det har varit en lördag i månaden, klockan 10-12. 
Förutom föredrag har man kunnat anmäla sig till en 
guidad visning av ACS lokaler och forskarsalar.

Lördagen den 18 april, efter att tidigt på morgonen 
köat en timme hos polisen i Malmö för att förnya mitt 
pass, styrde jag kosan mot studentstaden Lund för att 
höra lite om Region Skånes arkiv där. Det var drygt 
20 intresserade som samlats för att lyssna på arkivarie 
Krister Hanssons föredrag.

Efter länssammanslagningen 1997 skapades år 1999 
Region Skåne, där sjukvårdsansvaret inom Kristianstad 
landsting, Malmöhus landsting och Malmö kommun 
sammanfördes till en enhet. Därutöver har Region 
Skåne samordningsansvar för det regionala utvecklings-
arbetet och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne.

Regionarkivet bevarar Region Skånes handlingar 
enligt arkivlagen – för att tillgodose allmänhetens 
rätt att ta del av allmänna handlingar. Material finns 
från 1800-talet till idag och består till 80 procent av 
patientjournaler. De kommer från sjukhus, barnbörds-
hus, sanatorier och psykiatriska vårdinrättningar, men 
till viss del även från länshälsan, barnhem, vårdcen-
traler och privatkliniker. Dessutom finns arkiv från 
exempelvis sjuksköterskeskolor, lantbruksskolor och 
småskollärarutbildning.

Krister berättade att man kan hitta barnmorskejour-
naler och dagböcker. I skolarkiven kan man hitta elevers 
betyg. Från de psykiatriska avdelningarna finns material 
från Sankt Lars i Lund, Sankta Maria i Helsingborg 
och sjukhusen i Malmö. Här kan finnas omfattande 
material för varje patient, bl.a. brevväxlingar.

Handlingarna finns på ACS och kan beställas fram 
i forskarsalen där. Man kan även beställa journalkopior 
via telefon och brev eller på webben. 

Merparten av handlingarna i Regionarkivet omfat-
tas av offentlighets- och sekretesslagar. Alla handlingar 
med anteckningar yngre än 70 år är sekretesskyddade 
och genomgår en men-prövning innan de lämnas ut. 
Även egna journaler genomgår en men-prövning före 
utlämnandet. Om man vill ta del av annan persons 
journal, bör man ha med ett intygat medgivande från 
personen i fråga. Det finns vissa uppgifter som inte är 
sekretessbelagda, t.ex. längd och vikt.

I webbtjänsten Visual Arkiv kan du söka fram 
arkivförteckningar från Sveriges regioner, landsting och 
kommuner, och från föreningar och andra arkivbildare. 
Om du hittat handlingar i Visual Arkiv som du vill 
ha ut, där Region Skåne är huvudman, kontaktar du 
Regionarkivet för att ta del av materialet. Region Skåne 
har 508 olika arkiv registrerade.

Torgny Larsson
t.larsson@tele2.se

Länktips
Regionarkivet: www.skane.se/
kultur1/Regionarkiv
Visual Arkiv: www.visualarkiv.se
Mina vårdkontakter: www.mina-
vardkontakter.se
Journalregler: www.1177.se/
Skane/Regler-och-rattigheter/Pa-
tientjournalen

Skulpturen står vid entrén 
till ArkivCentrum Syd i på 
Gastelyckan i Lund
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Kör Disgen på surfplatta

I föregående nummer av DISkutabelt visade Bo Lund- 
gren på hur man kan använda en Windowsplatta för 

att köra Disgen. I denna artikel visar jag hur man på 
alla plattor, såväl som på bärbara datorer, kan använda 
Disgen med fjärrstyrning.

För alla plattor gäller att det går att köra Disgen på 
fältet via fjärrstyrning av en dator hemma med Disgen. 
På den dator där du vanligtvis arbetar med Disgen 
(hemdatorn) installerar du fjärrstyrningsprogrammet 
Teamviewer och ställer in det för obevakad åtkomst. Då 
kan du var som helst i världen komma åt din Disgen 
med hjälp av en platta eller bärbar dator och samtidigt 
få hemmadatabasen uppdaterad. Installera sedan ap-
pen Teamviewer på plattan och koppla upp dig mot 
hemdatorn. Nu kan du köra Disgen som vanligt på 
plattan. 

Du kan även registrera nya personer i Disgen. Ställ 
plattans markör i inmatningsfältet och ta fram skärm-
skrivbordet, så kan du skriva in uppgifterna. När du 
sedan klickar på OK lagras uppgifterna i hemdatorns 
släktdatabas. Detta är en stor fördel jämfört med om du 
använder en bärbar dator, eller en Windowsplatta med 
Disgen installerat. Då lagras informationen i plattans 
Disgen. Men det är inte bra att ha två installationer av 
Disgen. För de flesta är det omöjligt att hålla reda på i 
vilken Disgen man lagrat vilka personer. Det blir lätt 
en röra. Ta det, som en rutin att innan du ger dig ut 
i fält, att ta en säkerhetskopia från hemmadatorn och 
läs in den på den bärbara datorn eller Windowsplattan. 
När du kommer hem får du göra det omvända. Ta en 
säkerhetskopia på plattan och återläs den därefter på 
den hemmadatorn.

Bild 1 
På teamviewer.se 
möts du av den-
na bild. Tryck 
på den gröna 
knappen Starta 
gratis fullver-
sion för att ladda 
ner och installera 
Teamviewer

Gör så här
1. På hemdatorn installerar du Teamviewer. Gå till 
teamviewer.se. Starta nerladdning och installation 
genom att klicka på Starta gratis fullversion (se bild 
1). Programmet är gratis att använda för privat bruk, 

så kryssa i det alternativet. När Teamviewer startar 
på din hemdator ser du dess ID (se bild 2). Anteckna 
det! Välj sedan fliken Anslutning, klicka på Ställ in 
oövervakad åtkomst och klicka på Nästa. Nu får du 
ange datorns namn och ett lösenord för att komma 
åt datorn (se bild 3). Gå vidare och avsluta guiden. På 
plattan ska du sedan återge ID och detta lösenord för 
att upprätta förbindelsen.

2. Hemdatorn måste vara påslagen med Teamviewer 
igång när du ger dig ut i fält.

3. På plattan eller fältdatorn installerar du appen 
Teamviewer. Teamviewer finns som app för Windows, 
Android och iOS. När installationen är klar fyller du 
i hemdatorns ID för att styra fjärrdatorn (se bild 4). 
Klicka på Anslut. Efter en stund ombeds du fylla i 
lösenord. Gör det. Om ett tag ser du hemdatorns skärm 
och kan köra alla program du har installerade där (se 
bild 5). Starta Disgen och du kan nu på vanligt sätt 
arbeta med Disgen på distans.

4. Med skärmtangentbordet kan du fylla i nya upp-
gifter. Tycker du att texten på plattan blir för liten kan 
du i förväg ändra textens storlek på hemdatorn. Det går 
ju också att förstora texten på plattan genom att dra isär 
fingrar (se bild 6). En pekpenna kan vara lättare för att 
peka på rätt ställe. I bland kan det ta lite längre tid att 
fylla i en textruta när mottagningen inte är så bra.

Bild 2 
När Teamviewer har startat visas denna bild. Under rubriken Tillåt 
fjärrstyrning finns datorns ID och ett lösenord som andra kan använ-
da för att logga in. Överst visas menyraden, där du väljer Anslutning 
och där Ställ in oövervakad åtkomst

Bild 3 Här anger du ett 
namn på och lösenord för 
hemdatorn. Lösenordet är 
giltigt tills du ändrar det
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Macspalten

Efter introduktionen av iPad och 
iPhone har intresset ökat för Apples 
produkter. Många har gått över till 
Mac-datorer och Reunion 10 och 
nu Reunion 11, som presenteras i 
dagens spalt. Läs mer på hemsidan 
http://www.macdata.se.

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

Lycka till med fältarbetet!

Bengt Kjöllerström
bengt@dis-syd.se

Bild 4 Väl ute i fält startar du appen Teamviewer, 
fyller i hemdatorns ID och klickar på Fjärrstyr

Bild 5 När du fyllt i hemdatorns lösenord kommer du att se hemdatorns skärmbild 
med dess Startknapp och aktivitetslist. Nederst till höger en panel som visar att Team-
viewer körs och hur du kan påverka den. Klicka på X för att stänga Teamviewer

Bild 6 Här fyller jag i ännu en son. För att 
se lite bättre har jag dragit isär fingrarna på 
skärmen för att förstora texten. Klicka på tan-
gentbordssymbolen längst ner för att öppna 
skärmtangentbordet och fylla i uppgifterna. 
När du klickar på OK i rutan sparas upp-
gifterna på hemdatorn

PS En annan glad nyhet för alla 
Mac-användare är att flera dvd-
skivor för släktforskning kommer 
att nytillverkas i versioner för både 
PC och Mac-datorer.
Först ut är Sveriges befolkning 
1880 som redan finns i Mac-
version i Rötterbokhandeln. Håll 
utkik där efter fler Mac-anpassade 
dvd-skivor. DS
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Program för DIS Syd hösten 2015
Reservation för ändringar – kontrollera på vår hemsida www.dis-syd.se

DISkutabelt 2015-2

HÖSTMÖTE DIS Syd
2015-10-18
Plats: Folkets Hus i Sölvesborg
Föredragshållare: Magnus Bäckmark DNA i släkt-
forskning
Tid: 13.00 -16.00

ARKIVENS DAG
2015-11-14
Plats: Arkivcentrum Syd, Lund
Dessutom på flera andra orter i Blekinge och Skåne. 
Se vad din lokala släktforskarförening kan erbjuda

ESLÖV
Plats: ABF-lokalen Palmgatan 6
Tid: 13.00 -16.30
Kontaktperson: Kerstin Olsson, kerstin@dis-syd.se, 
0709-375914
Föranmälan: Obligatorisk
Kostnad: 30 kr inklusive kaffe och smörgås

2015-09-05
DIS-träff
Tema: Anders Larsson hjälper nybörjare i Disgen att 
komma igång

2015-09-26
DIS-träff
Tema: Vårt Disbytombud Christer Thörn visar hur man 
gör Disbytutdrag och hur man söker i Disbyt. Ta gärna 
med egna utdrag att använda som exempel

2015-10-03
DIS-träff
Tema: Forskning före husförhörslängderna med Anders 
Larsson

2015-11-28
DIS-träff
Tema: Inte bestämt ännu

2015-12-05
DISGEN-träff
Tema: Patrik Hansson svarar på inskickade frågor. 
Frågorna ska skickas i god tid till kerstin@dis-syd.se

KRISTIANSTAD
Vi planerar för en studiecirkel till hösten om grunderna 
i Disgen, tillsammans med Folkuniversitet. Cirkeln 
är på fem träffar och du använder din egen dator i 
cirkeln. Plats: Folkuniversitet i Kristianstad. Tider 

m.m. bestäms tillsammans med deltagarna. Kontakta: 
Mats J Larsson om du är intresserad, mats@dis-syd.se 
044-126391.

RONNEBY
Plats: ABFs lokaler på Kungsgatan 2
Tid: 10.00 - 14.00
Kontaktperson: Bo Lundgren, bo@dis-syd.se, 057-
244 13. Programmet för träffarna är ännu inte fastställt.
Ingen anmälan. Fika serveras till självkostnadspris.

2015-09-05
DIS-träff

2015-10-03
DIS-träff

2015-11-07
DIS-träff

2015-12-05
DIS-träff

DISGEN, grund
Vi planerar för en studiecirkel till hösten om grunderna 
i Disgen, tillsammans med ABF i Ronneby. Cirkeln är 
på fem träffar och du använder din egen dator i cirkeln. 
Plats: ABF Ronneby. Tider m.m. bestäms tillsammans 
med deltagarna. Kontakta: Staffan Knös om du är 
intresserad, staffan@dis-syd.se 070-595 1338.

SÖLVESBORG
Plats: ABFs lokaler på Hamngatan 6B
Tid: 16.00 - 19.00
Kontaktperson: Bo Lundgren bo@dis-syd.se 057-
244 13. Programmet för träffarna är ännu inte fastställt.
Ingen anmälan. Fika serveras till självkostnadspris.

2015-09-06
DIS-träff

2015-10-04
DIS-träff

2015-11-15
DIS-träff

2015-12-06
DIS-träff
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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, för-
ståelsen 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 närom-
råde. 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, www.dis-syd.se.

  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!

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
Anders I Andersson Svarvaregatan 6 216 18 Limhamn 0706-849685 webmaster@dis-syd.se Sekreterare, webmaster
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 Ledamot, 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, utbildningsansvarig

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 0721-505333 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

Övriga funktionärer
Christer Thörn Perstorp 405 284 92 Perstorp 0709-967687 disbyt@dis-syd.se Disbytombud, valberedn. ordf.
Mats J Larsson Lekholms väg 35 291 46 Kristianstad 044-126391 mats@dis-syd.se Redaktör DISkutabelt


