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Årsavgift

östen kommer krypande med kurser och andra träﬀar, likaså vårt
höstmöte i Sölvesborg som kommer att handla om DNA i släktforskningen (inbjudan finns på sidan 11).
Georg Aagerby har slutat som fadder för Disgen i Danmark efter
många år. Vi bockar och tackar för allt arbete och hjälp som han lagt ner
under alla dessa år.
Arkivens dag äger rum den 14 november med temat Gränslöst. Som
vanligt är de flesta arkiv öppna och DIS Syd finns på Arkivcentrum syd
på Gastelyckan i Lund. På ACS ges följande föredrag:
t Jan Eric Bruun, Landsarkivet i Lund, Jane Horney
t Sven Jensén, Skånes Hembygdsförbund, något på temat gränslöst
t Åsa Bengtsson, historiker, Om vita bandet
t Ola Wikander, TD forskare centrum för teologi och religionsvetenskap, Språk över gränser.
Det blir utställningar, bokbord från de olika institutionerna och SGF,
visningar, familjeverkstad och släktforskningskurser med Rolf Johansson
(biljetter hämtas i receptionen, de går inte att förboka).
Jag läste DIS ordförandes ledare i senaste Diskulogen, där han meddelade att man skulle se över föreningens så kallade grafiska profil. Jag tycks
ha läst Diskulogen väldigt dåligt under några år, så jag blev chockad när
jag upptäckte att man nästan helt tagit bort vår grafiska profil ur tidningen.
Numera finns DIS-trädet endast på sidan 3 i en 12 mm hög rastrerad
version, som knappt syns. Sedan hittar man den i sista sidans annons, där
trädet står lite för sig själv till vänster istället för att stå ovanför domän och
adressuppgifterna till höger. Trädet försvann i samband med att man la
till vågen i ovankanten på första sidan. Man kan fråga sig varför då? Den
skulle ha fått plats vid sidan om namnet Diskulogen. Så var det i t.ex. nr
79. Jag tycker att vågen är snygg, men saknar trädet på framsidan.
Jag såg bilder från DIS monter i på Släktforskardagarna i Nyköping,
tagna av Roland Classon från Helsingborgs Dagblad, och blev glatt överraskad över att man där hade använt DIS-trädet på ett tydligt och bra
sätt.
Jag lär återkomma med fler kommentarer, när man lanserat DIS nya
grafiska profil, vilket man planerar göra vid juletiden.
Vi syns och hörs!

Jan Nilsson

Eder ordförande

Helbetalande 50 kr
Familjemedlemskap 25 kr
Medlemsskap i DIS centralt erfordras
Helbetalande 150 kr
Familjemedlemskap 75 kr

Adressändring
Görs alltid hos:
Föreningen DIS, Gamla Linköping
582 46 Linköping

dis@dis.se
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Bidrag till DISkutabelt
Vill du dela med dig av dina erfarenheter av släktforskning med eller
utan dator? Har du synpunkter på vår tidning eller vår förening. Vi
tar gärna mot ditt bidrag i DISkutabelt. Kontakta vår redaktör Mats
J Larsson på 044-126391 eller mats@dis-syd.se. Manusstopp för årets
fjärde nummer är den 15 november 2015.
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Redaktörens spalt

M

in mormors mor hette Bengta Månsdotter.
Hon födde tio barn mellan 1866 och 1884,
varav två tvillingpar, bl.a. min mormor Johanna. Tre
barn dog innan de fyllt två år. Bengta och hennes man
Nils Andersson, som var arbetare på Cementbolaget,
levde ett fattigt och säkert strävsamt liv i ett litet hus
på den svarta sandjorden på Habo Ljung strax norr om
Lomma. Där växte även min mor upp. I husförhöret
1887-94 betecknades Nils fattig och Bengta tungsint.
Min mormors tvillingsyster Emma adopterades av Nils
Anderssons barnlösa syster och hennes man, bosatta
i Lund. Man delade på tvillingarna hösten 1886 när
de fyllt fem år. Då hade Bengta Månsdotter fött sitt
tionde barn 1884. Det är lätt att inse varför Bengta var
tungsint. Min kusin Sonja hävdade att tungsinnet ledde
till att hon gått i brunnen. Det har jag inte funnit några
belägg för. Enligt dödboken i Lomma dog Bengta av
hjärtfel knappt 51 år gammal 1893.
Bengta var född i Västra Skrävlinge 1842. Hennes
far var Måns Nilsson, dragonson från Önnerup.
Modern hette också Bengta, Bengta Mattsdotter från
V. Skrävlinge. Modern hade en tvillingsyster. Tvillingfödslar verkar följa kvinnolinjen i släkten. Min syster
är också mor till tvillingar. Måns Nilsson och Bengta
Mattsdotter fick elva barn, fem söner och sex döttrar,
mellan 1829 och 1846, de två äldsta föddes i Burlöv,
de övriga i V. Skrävlinge, där familjen var bosatt på
Bulltofta. Alla syskonen utom en av systrarna levde till
vuxen ålder. När Bengta Mattsdotter dog 1857 gifte
Måns om sig fyra år senare. För säkerhets skull med en
kvinna som också hette Bengta, Bengta Håkansdotter.
Tillsammans fick de en son och en dotter.
Min mormors mor hade således tolv syskon. Jag
har försökt följa Bengta Månsdotters syskon och deras
ättlingar och lyckats tämligen väl, tycker jag. Två av
Bengtas systrars öden har förblivit mysterier för mig,
Karna och Hanna födda 1834 och1836. I Hannas fall
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har jag hittat en anteckning om att hon flyttat till Jutland 1860 (hf V.Skrävlinge 1857-62). Jutland är alltså
Jylland i Danmark. Den tråden har jag inte nystat i.
Den äldre systern Karna har jag inte heller hittat vart
hon tog vägen, när hon lämnade föräldrahemmet på
Bulltofta. Jag har antagit att också hon emigrerade till
Danmark? Två gåtor som ännu inte fått någon lösning!
Så en kväll i augusti, när jag och hustrun traditionsenligt hyrde ett hus i Hällevik för ortens jazzfestival,
fick jag ett telefonsamtal från en dam i Halmstad, som
hävdade att hon och jag var släkt. Hon hade hittat uppgifterna i ett släktträd, som jag publicerat på nätet för
länge sedan. Genom min hustrus flicknamn, som inte
är lika vanligt som Larsson, hade hon via min svåger
lyckats få tag i mig.
Det är minsann inte dåligt att få en ny och okänd
släkting vid nästan sjuttio års ålder! Jag hade emellertid inte min forskning med mig till Blekinge, så
kontrollerna av uppgifterna fick anstå en vecka.
Jodå, Wivi som damen heter och jag är verkligen
släkt. Hon är född i Köpenhamn och hade flyttat till
Sverige med sina föräldrar som barn. Hennes mormors
mormor hette Karna Månsdotter, min mormors mor
Bengtas äldre syster. Mitt antagande var alltså riktigt.
Karna hade liksom systern Hanna flyttat över Öresund
till Jylland. Karna, som varit bagerska, hade lämnat
Sverige, två år före sin syster, 1858. Jag är alltså fyrmänning till Wivis mor och Wivi själv är femmänning till
mina barn. Jag skickade Wivi min släktutredning från
Disgen och väntar nu på Wivis uppgifter om Karna
och Hanna Månsdotters ättlingar. Jag har med stor
sannolikhet flera avlägsna släktingar i Danmark, som
jag tidigare inte visste om, och dessutom enligt Wivi
ytterligare några stycken i USA. Visst är det väl trevligt
när släkten ringer!
Jag önskar alla läsare en härlig släktforskarhöst.

Mats J Larsson
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Släktforskard

A

ugusti avslutas traditionsenligt med Släktforskardagarna, släktforskarsveriges egen julafton.
I år gick arrangemanget av stapeln i Nyköping. Undertecknad deltog för tionde året i rad.
Första gången var i Stockholm 2006. Denna gång blev det resa dit i bil med vår förenings
kassör Marie Munke, från Teckomatorp, som chauﬀör. Jag skulle ha anslutit med tåg från
Kristianstad till Hässleholm på torsdagen. Tågen gick emellertid inte på den sträcken p.g.a.
en nedriven kontaktledning. (Hörde någon talas om kontaktledningar förr i tiden?). Nåja,
jag fick alltså skjuts ända från Nosaby till residensstaden i Södermanland. På fredagsförmiddagen promenerade jag i staden och besåg bl.a. Nyköpingshus, platsen för Nyköpings gästabud 1317.
På fredagseftermiddagen var det information från Sveriges släktforskarförbund som direkt avlöstes av
förbundets riksstämma där Marie tillsammans med undertecknad och Bo Lundgren var DIS Syds
ombud. Mera läsning om de olika arrangemangen finns på följande sidor.

Spelmän hälsar välkomna till Nyköpings Gästabud

Invigningen

S

läktforskardagarna 2015 arrangerades av NyköpingOxelösunds Släktforskarföreningen i dagarna två
den 29 och 30 augusti. Arrangemangen ägde rum i
Rosvalla, en halvmil från stadskärnan. I två stora arenor
hade värdarna dukat upp ett varierat utbud av utställningar, 33 föreläsningar i tre salar, dialogseminarier
och filmförevisning. Ett så stort evenemang klaras inte
av utan samarbete med andra aktörer inom släktforskningsområdet; företag, bildningsförbund, landsting och
kommun. Bland medaktörerna kan bl.a.
nämnas Sveriges Släktforskarförbund och
ArkivDigital.
Publiken kom i mängder när programmet startade på lördagen kl. 9.00
och då blev det ett köande för vetgiriga
släktforskare och en intresserad allmänhet. Arrangören uppgav att kön var
300 meter som längst! På lördagen var
besökarna 3 500.
Själva invigningen av Släktforskardagarna skedde i en av arenorna kallad Stora
1:an. På slaget 9.30 trädde självaste konungen Birger Magnusson in i salen och
hälsade släktforskarsverige och besökare
välkomna till Nyköping. En stad som
hade erfarenhet av att ta hand om sina
gäster, eller som han sa; Minns Nyköpings
gästabud, men vi har lärt oss ett och annat

4

om gästfrihet sedan dess! I Kung Birgers skepnad agerade Lasse Lindberg, som var invigningsprogrammets
ceremonimästare och som hade hjälp av sin hovnarr
Johannes, spelad av Anders Tegner.
Kommunalrådet Urban Granström tog vid och hälsade oss välkomna till staden Nyköping. Utöver stadens
alla företräden berättade han den spännande nyheten
att grundandet av staden kanske skett betydligt tidigare
än vad man hittills trott. Vid grävningar i stadskärnan
har arkeologer hittat stadslämningar från kanske 600talet. Han avlöstes av Just for you, en manskvartett som
sjöng tre visor av Ulf Peder Olrog, student i staden när
det begav sig.
Därpå var det Släktforskarförbundets tur genom sin
ordförande Erland Ringborg. Han uppehöll sig kring de
olika definitioner som finns om begreppet släktforskning i ordböcker och lexikon och om den eventuellt
kommande nya namnlagen. Efter Erland blev det
skönsång av Christine Ankarswärd och Helena Wanrud,
som även ackompanjerade. Publiken fick höra Klinga
mina klockor av Benny Andersson, Hemma ur Kristina
från Duvemåla samt musik av Händel.
Själva invigningen förrättades av landshövdingen i
Södermanland Liselott Hagberg. Södermanland var ett
av de första länen i landet, berättade hon;
Södermännens län, alltså länet söder om
Mälaren och omnämnt redan på 1200talet. Länet kallas den sköna lustgården
i Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa. Landshövdingen vill bevara
det hon fått att förvalta, men även utveckla länet och de 280 000 södermän och
söderkvinnor som bor där. Hon hoppades
att besökarna skulle träﬀa gamla vänner
under dagarna, men framför allt finna nya.
Så förklarade hon 2015 års Släktforskardagar invigda. Organisationskommitténs
ordförande Barbro Ståhlheim, släktforskarförbundets förra ordförande, tackade
landshövdingen och kommunalrådet
genom att överlämna antavlor.

Mats J Larsson
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dagarna 2015
Föredragen

H

är följer referat av några av de föredrag, som jag
lyssnade på under Släktforskardagarna. Utbudet
var både stort och varierat. Jag hade inte beställt några
biljetter i förväg, utan chansade på att det skulle finnas
platser kvar. Den största salen Stora 1:an rymde 700
åhörare, så där fick alla intresserade plats. De andra
salarna var betydligt mindre, Mellan 2:an hade 200
platser medan Mässan 3:an bara rymde 175. Ett av de
föredrag som jag tänkt lyssna på, Forska i mantalsläng-

Min europeiska familj i 54 000 år
Karin Bojs

K

arin Bojs har varit vetenskapsjournalist och
chef för Dagens Nyheters vetenskapsredaktion
1997-2013 och är nu författare. Karin har i 20 år
intresserat sig för dna-forskning och följt denna nya
forskningsgren på nära håll sedan dess. Hon slutade
för två år sedan på DN för att skriva boken Min
europeiska familj under de senaste 54 000 åren, som
nyligen kommit ut. Under arbetet med boken har
Karin träﬀat både dna-forskare och släktforskare eller
som hon väljer kalla dem - medborgarforskare.
Startskotten för Karins del var en studie om neandertalare av den i dag världsledande dna-forskaren
Svante Pääbo. Hon berättade att hon då började intressera sig för dna som ett verktyg att kartlägga människans förhistoria, flyttningar och släktskapsförhållanden. Så småningom väcktes hennes intresse för att
ta reda på varifrån hennes
egna förfäder kom. Hon tog
hjälp av erfarna genealoger
för att söka sin släkt till
kyrkböckerna tar slut och
därefter fortsatte hon med
dna-analyser. Boken handlar om Karins ursprung
och hennes familj, men
också om oss andra. Vi är ju
släkt på något sätt allesammans, sa Karin. Någonstans
någon gång levde våra gemensamma förfäder och
dna-trådarna binder oss
samman.
För att förstå fick vi lära
oss några centrala begrepp
inom dna-forskningen. Mitokondrier finns i den mänKarin Bojs signerade sin bok efter föredraget
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der med Magnus Bäckmark, var mer än fullsatt en
kvart före utsatt tid. Jag fick trösta mig med att köpa
Magnus bok i ämnet i Släktforskarförbundets monter.
Ett annat intressant föredrag som gick mig förbi var
Claes Westlings Domstolsarkiven för släktforskare, som
lappade över ett annat fördrag som jag valde att lyssna
på. Även här kan jag trösta mig med att hans bok
Domstolsforska fanns till försäljning. Jag lyssnade inte på
ArkivDigatals föredrag AD online och nya möjligheter,
men väl på Niklas Herzmans presentation av Arkiv
Digitals nyheter under den förbundsinformation som
lämnades på fredagen före riksstämman.
skliga cellen som följer mamman till barnet. Med hjälp av
mitokondrier kan man spåra
släktskap enbart på mödernet.
Manliga förfäder spåras med
hjälp av det dna som finns i
Y-kromosomen.
Neander talarna, som
upptäcktes av vetenskapen i
slutet av 1800-talet, dog ut
för ca 50 000 år sedan. Men
innan dess hände det, berättade Karin, att de träﬀade på
cromagnon-människan, hade sex och fick barn. Därför
bär två procent européer mitokondrier från Neandertalare. Cromagnon-människan upptäcktes också i slutet
av 1800-talet, men efter det att man hittat lämningar av neandertalare. Cro-Magnon ligger i sydvästra
Frankrike och där finns grottor med målningar. Karins
värmländska mormors mitokondrie-dna går tillbaka till
de människor som levde i trakterna runt Cro-Magnon
för ca 35 000 år sedan. Karins farmors mor härstammar på kvinnolinjen från bönder i Mellanöstern som
flyttade till Europa.
Den första europé som blev dna-analyserad var en
25-årig man, som hittades vid floden Don. Han levde för
37 000 år sedan. Han tillhörde en utvecklad kultur och
i graven fanns olika föremål, bl.a. en flöjt. Forskningen har visat att människan börjat hålla hunden som
husdjur redan för ca 15 000 år sedan. Gjorda gravfynd
tyder på detta.
En sentida arkeologisk kändis berättade Karin också
om, nämligen Ötsi, som hittades frystorkad i Alperna,
för ett tiotal år sedan. Analyser visar att Ötsi levde för
ca 6 400 år sedan och närmast är släkt med de invånare
som idag lever på Sardinien.
En annan fråga som intresserat Karin
är när och hur jordbruket kom till Europa. Man har på Cypern hittat rester
av en civilisation som levde av jordbruk
för 10 500 år sedan. Till Skandinavien
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tror man att jordbruket kom ca 500 år
senare. Forskare bl.a. Pontus Skoglund
har genom jämförelser av jägarbefolkning på Gotland och jordbruksbefolkning i Västergötland, dragit slutsatsen att
jordbrukarna till stor del har en annan
härstamning än samtida jägargrupper.
En annan teori är att jägarbefolkningen omskolade sig
till jordbrukare.

Swede Hollow-fattigemigranter
Ola Larsmo

M

in morfars bror var med och byggde Brooklynbron i New York, världens största hängbro när
den var nybyggd. Brobygget pågick mellan 1869 och
1883. Men, det var det ingen släkting som hade berättat för mig, inledde Ola Larsmo sitt föredrag om fattigemigranterna i Swede Hollow i St Paul, Minnesota.
Ola Larsmo är författare och litteraturkritiker och sedan
2009 ordförande i Svenska PEN.
Vilhelm Mobergs romansvit om utvandrarna från
Ljuders socken i Småland har varit så framgångsrik
att den nästan trängt ut den historiska bilden av de
svenska emigranterna. Bland den miljon som lämnade
Sverige fanns också de som hamnade i slummen, som i
Swede Hollow. Varför vill vi inte minnas dem? frågade
sig Ola. Och så berättade han om en bortglömd del av
emigranthistorien.
För tio år sedan besökte Ola Minneapolis, St
Pauls tvillingstad och dess Sweden-America Institute
med utställningen om Swede Hollow. Han blev då
intresserad av hur det hade
gått för de fattiga emigranterna. Det var inte bara
bondsöner och bonddöttrar, drängar och pigor, som
många kanske tror, som
lämnade Sverige för USA,
utan även arbetare från landets städer, ensamstående
män och kvinnor, men
också familjer. Människor
som hoppades på en framtid
i det stora landet i väster.
Flera av dessa emigranter
gjorde inte sin lycka i det
nya landet, några som hade
möjligheten återvände till
Sverige, men många tvingades stanna kvar och leva i armod och fattigdom.
Svenskarna i de amerikanska städernas fattigkvarter
hade inte det bästa rykte. Fördomar spreds allmänt om
att svenskarna luktade, åt konstig mat och inte kunde
6

Släktforskard

Dna-analyserna inom genealogin kommer allt mer
i fokus, avslutade Karin. Hon skulle önska att allt fler
släktforskare väljer att dna-testa sig och bidrar till att
skriva om historien. Passa på att lyssna på Magnus
Bäckmarks föredrag om dna-forskning på DIS-Syds
höstmöte i Sölvesborg den 18 oktober.

Mats J Larsson
lära sig språket. Det är ännu vanligt över hela världen att
det sprids sådana fördomar om invandrargrupper och
särskilt om dem som kommit sist, konstaterade Ola.
I St Paul fanns på 1800-talet ett område som hette
Phalen Creek, en flodsänka med slumbebyggelse som så
småningom kallades Swede Hollow, eftersom så många
svenskar levde där. År 1900 bodde där ca 1 500 industriarbetare, mest svenskar, men även irländare, polacker
och italienare. Många av svenskarna försörjde sig och
sina familjer som järnvägsarbetare. Barnadödligheten
i området var hög.

Ola läste upp en artikel ur St Paul Daily Globe från
1886. Swede Hollow fanns längst ned på samhällstegen,
intelligensmässigt och moraliskt. Här grasserar dold och
uppenbar lastbarhet, spetälska, fattigdom och förödelse.
Många barn går inte i skolan. Fylleri är mycket vanligt
där. Senare började bilden av svenskarna långsamt att
förbättras. Italienarna som invandrat efter svenskarna
hamnar i stället nederst på samhällsstegen och får överta
det dåliga ryktet.
Numera är Swede Hollow en park. De flesta av
bostadshusen där är rivna och det pågår arkeologiska
utgrävningar på platsen.
Ola håller på att skriva en roman som utspelas i
Swede Hollow och han läste som avslutning ett avsnitt
ur romanen som handlade om Ola Värmlänning och
tobaksindianen. En tobaksindian var en reklamstaty av
trä som ofta fanns utanför tobaksaﬀärer på den tiden.
Ola Larsmo sammanfattade slutligen varför man
inte hör talas om fattigemigranterna. Jo, därför att
man minns de framgångsrika emigranterna som passar
bättre in i både den svenska och amerikanska föreställningsvärden.

Mats J Larsson
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dagarna 2015
Torpare och backstugusittare under
1800-talet
Kalle Bäck

N

är jag fick chansen att lyssna på Kalle Bäck under
första timmen på söndagen tog jag naturligtvis
den. Kalle har blivit en föreläsningsfavorit för mig sedan
jag hörde honom första gången på redaktörskonferensen vid Släktforskardagarna i Stockholm 2006. Då
berättade Kalle om sin bok Historiska historier. Därefter
har jag hört honom föreläsa om Det svenska dassets historia, en ren skitsak, som Kalle sa, 2010 i Örebro och
om Byn, gården och människan 2013 i Köping. Kalle
Bäck är professor i historia vid Linköpings universitet
och bor i Trehörna i södra Östergötland. Han har
skrivit ett tiotal böcker om vardagslivets och de små
människornas historia.
Denna gång hade Kalle valt ämnet torpare och
backstugusittare under 1800-talet. Utöver torpare
och backstugusittare lovade han också att berätta om
statarna, hur alla dessa människor levde och hur de
försörjde sig. Vad det innebar att vara torpare, backstugusittare eller statare. Föreläsningen utgick från två
böcker som Kalle Bäck gett ut¸ Början till slutet, laga
skiftet och torpbebyggelsen i Östergötland 1827-65 och
Torpinventering från 1990 (medförfattare).
1850, förr inte så länge sedan, fanns det i Sverige
100 000 torp med ½ miljon människor bosatta på
dem. Vid den tiden uppgick landets befolkning till
3½ miljoner. Var sjunde svensk var alltså torpare.
1944 försvinner landets siste torpare. Efter 1944 får
ingen bli torpare eller statare heller för den delen. Det
är förbjudet i lagen. Torpare, statare har tillsammans
med proﬀsboxare yrkesförbud, hävdade Kalle. Var blir
de av? Var hamnar de?

Torp eller backstuga? Båtsmanstorp i Hanestorp
Orlångsjö Huddinge från Wikipedia
DISkutabelt 2015-3

Vad är ett torp och
vad är en backstuga?
På 1400-talet var ett
torp en nybyggning på
socknens allmänning.
Senare skattelades torpen och blev gårdar. Vi
förknippar i dagligt tal
torp med en byggnad
på annans mark. På
1600-talet fick adeln
rätt att anlägga torp.
Adelsmännen behövde
torparens arbetskraft
och torparen slapp att
bli utskriven till krigstjänst. Efter den stora daldansen,
det sista stora bondeupproret i Sverige 1743, gav
riksdagen även bönderna rätt att anlägga torp på sina
marker.
En backstuga då? Ja, det är inte, som det har hävdats,
en stuga som grävts in i en backe, för så kunde även
ett torp vara byggt. Ordet back i backstuga är samma
som i att ställas på bar backe. Nej, det är i huvudsak
storleken på ägorna som hör till, som avgör om det är
det ena eller andra. Om marken är på högst ½ tunnland
är det en backstuga. Är markytan större är det ett torp.
De största torpen kunde vara mycket stora till ytan, ja
t.o.m. större än en gård.
Upplåtelsetiden för en backstuga eller ett torp kunde
variera. Den kunde vara på obestämd tid, 5 år eller upp
till 49 år, ja även på livstid. Det var en idealisk lösning
på den tiden för att lösa adelns och böndernas arbetskraftsbehov. Kontrakten innehöll krav på torparen eller
backstugusittaren att fullgöra dagsverken åt adelsmannen eller bonden. Torpet gav ett visst utrymme för
oberoende jämfört med att bli dräng, som för många
var alternativet. Torparen kunde odla sin egen mark,
skörda och förhoppningsvis klara försörjningen av
sin familj trots dagsverken. Kärleken till den egna
torvan är, enligt Kalle, förklaringen att det fanns
100 000 torp omkring 1850.
Varför började torparna försvinna efter 1850?
Emigrationen och industrialiseringen av Sverige
hade sin betydelse, men förklarar inte allt. Kalle
har funnit att torpen i Sörmland och Närke började försvinna redan på 1830-talet. Jo, det beror på
det laga skiftet som började införas 1827. Skiftet
blev början till slutet för torpen. Skiftet innebar
ju att en del gårdar i byn flyttades ut till åkrarna.
30 procent av torpen försvann då.
En del torp blev mindre och den
torparen blev backstugusittare.
På de stora gårdarna - säterierna
- blev torparna istället statare. På
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säterierna hade man gått över från spannmål till djurhållning, vilket krävde mer
arbetsfolk.
Ett vanligt torp hade 1½-2 ha åker
plus ängsmark om 10-12 tunnland. Det
hade ingen egen betesmark utan djuren
använde socknens gemensamma bete.
Torparen hade vanligen en ko, 10-12 får, kanske en
gris och gäss eller höns, men ingen dragare. Han fick
låna oxe eller häst av bonden när han skulle plöja, vilket
ofta kostade ett dagsverke. Priset för torpet var ofta 3
á 4 dagsverken i veckan, 2 på vintern och 4 sommaren
plus 25 kvinnodagsverken om året samt blåbärs- och
svampplockning och annat som skogen erbjöd. Dessutom var det vanligt att torparen skulle leverera ett
antal alnar gärdsgård.
Klarade man försörjningen av familjen på ett torp
med sådan villkor? Nej, egentligen inte, svarade Kalle.
Det krävdes både man och kvinna i familjen. Kvinnodagsverkena var viktiga och kvinnan hade också
möjlighet till extra förtjänster, genom att t.ex. tvätta
eller putsa fönster åt andra. Om torparen eller torparhustrun dog, så gifte änklingen eller änkan om sig inom
1½ år. Torparlivet krävde både man och kvinna.

Platsr.se

Sophie Jonasson

S

ista passet på lördagseftermiddagen tillbringade
jag och några andra intresserade tillsammans med
websajten platsr.se och Sophie Jonasson. Jag tänkte
att här kan jag snappa upp några nyheter och tips till
DIS-kutabelts läsare och det kunde jag. Sophie Jonasson
jobbar på Riksantikvarieämbetets informationsavdelning, som finns i Visby på Gotland.
Platsr är Riksantikvarieämbetets sajt för berättelser
och minnen. Här kan vem som helst gratis
bli medlem och berätta om det som de
tycker är viktigt, synliggöra sin historia
och lägga en bit till det stora pusslet.
Om man bor på en plats bär man troligen på berättelser som myndigheter,
arkeologer, historiker och stadsplanerare inte känner till. Alla dessa små
historier – personliga, alternativa – är
också byggstenar i den stora berättelsen.
På websajten www.platsr.se kan ni se
många exempel på sådana historier.
Många människor tänker inte på
att deras egen historia är intressant för
andra, och ofta sitter berättelserna långt
inne. Därför arbetar man på platsr med
teman som ska väcka liv i minnen när
man går ut och efterlyser berättelser, titta
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Släktforskard
Vi nutidsmänniskor föreställer oss att alla torp är
röda, gärna med vita knutar. Så var det inte, det var
sällsynt med rödfärg 1860. Därefter blev Falu rödfärg
den största modeflugan alla kategorier, påstod Kalle.
Det fanns heller inga trädgårdsrabatter vid den tiden.
I trädgårdarna kunde det finnas glasäpplen (Astrakan),
blå syrén, bondpion och malva som kallades koskitablomma eller kärringkjortel.
Så slutade Kalle med några jämförelser mellan
1800 och vår tid. År 1800 hade Sverige 2½ miljoner
invånare med 9 av 10 personer sysselsatta i jordbruket.
Då krävdes ändå stor import av brödsäd för att föda befolkningen. År 2000 var 1 av 40 sysselsatta i jordbruket
och försörjde alla landets innevånare på närmare 10
miljoner människor plus att de åstadkom ett gigantiskt
jordbruksöverskott. Det är landets historiskt största
prestationen att på 200 år kunna klara av folkförsörjningen och befolkningsexplosionen! Det är kanske här
vi ser början på välfärdens historia, sa Kalle. Det är därför Kalle tycker att vardagslivets eller vardagens historia
är viktig, mycket viktigare än kungar och krig.

Mats J Larsson
t.ex. på resultatet av Titanictemat på sajten. På Platsr
finns förutom privatpersoner också organisationer som
museer, arkiv och hembygdsföreningar. Många av dessa
visar både bilder och föremål på sina hemsidor, men
berättelserna saknas. På Platsr kan de få en plattform.
Platsr förvaltas av Riksantikvarieämbetet. Om sajten ligger nere eller det är andra problem, så kan man
kommunicera via Platsr:s facebooksida http://www.
facebook.com/platsr.
På sajten finns en liten film som beskriver Platsr på
en minut. Se den! Allt material om Platsr och filmen
är helt fritt att använda.
Bakgrunden till Platsr är ett regeringsuppdrag som Riksantikvarieämbetet
fick 2009, berättade Sophie. Vi raderar
ingenting på Platsr, fortsatte hon, eftersom allt på sajten räknas som inkommen handling. Däremot kommer vi att
dölja allt som är olagligt eller på annat
sätt olämpligt och rena lagöverträdelser
kommer vi att polisanmäla, sa Sophie. På
sajten kan man läsa mer om användarvillkor och copywrite. Där finns också
tips och hjälp.
Och som avslutning repeterar jag
slutorden ur den lilla filmen; din berättelse är vår historia!

Mats J Larsson
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dagarna 2015
AD online och nya möjligheter
Niklas Herzman

E

rland Ringborg, släktforskarförbundets ordförande,
överlämnade under förbundsinformationen på
fredagseftermiddagen ordet till Niklas Herzman från
ArkivDigital, Släktforskardagarnas huvudsponsor, för
att, som Erland uttryckte det, göra ohejdad reklam för
företaget. Niklas accepterade naturligtvis erbjudandet
och berättade för auditoriet om företagets produkter
och planer för framtiden.
ArkivDigital fyller tio år 2015 och kan presentera
ett nytt program eller en omarbetad programvara i
grundversion, som några av DIS-kutabelts läsare kanske
redan har bekantat sig med.
Niklas fortsatte med att berätta om nya register
som nu finns i deras utbud eller som kommer inom
kort. Sveriges befolkning 1950 innehåller 7 miljoner
poster som han visade i en betaversion, där viss ”tvättning” återstår för att höja kvaliteten. Samma sak gäller
registret Sveriges befolkning 1960 med 7,4 miljoner
poster. I samarbete med MyHeritage har AD skapat ett
unikt register över Sveriges befolkning 1880-1920. Det
kommer att innehålla alla som bodde i Sverige under
dessa 40 år, utom Stockholms stad. Det innehåller 48
miljoner poster och varje person är registrerad på alla de
ställen där personen bott mellan 1880 och 1920. Även

detta register genomgår f.n. en omfattande ”tvättning”
och kvalitetsgranskning. Flera andra register är under
arbete och Niklas nämnde särskilt bouppteckningsregistret. Han underströk att alla register (de nämnda och
alla andra) innehåller fel och uppmanade alla att gå till
originalkällan och kontrollera!
Parallellt med dessa register håller AD på att innehållsindexera många av sina volymer och bilder. T.ex.
så ska man i en mantalslängd enkelt kunna hoppa till en
viss församling. Innehållsförteckningarna kommer att
publiceras efter hand. AD erbjuder även beställningsfotografering. Man kan för 195 kr få t.ex. en dombok
avfotograferad. Alla bouppteckningar fram till 1900
är färdigfotograferade och nu pågår fotografering av
tiden 1901-60. AD har kommit olika långt med detta
i lika delar av landet. Det pågår också fotografering
av värnpliktskort för tiden 1902-41. Slutligen pågår
fotografering av det s.k. SCB-materialet, årliga utdrag
ur födelse-, vigsel- och dödböcker som kyrkan lämnade
till Statistiska Centralbyrån. AD börjar 1944 och skannar sig bakåt. Redan nu finns en del årgångar och län
tillgängliga.

Övriga föredrag

Baltikum. Stina Palmberg Eriksson är historiker och
arbetar som antikvarie på Sörmlands museum.
Finlands historia efter 1809 är okänd för svenskar.
Hur var det att leva som ryska tsarens undersåtar?
Innebar det förtryck eller möjligheter? Hur hade finländare och Stinas släkt att förhålla sig till Ryssland, i
fred och krig. Stina kryddade föredraget med historier
om medlemmar i familjen, t.ex. en släkting som gifte
sig med en persisk prins, blev ambassadörsfru i Turkiet
och slutade sina dagar i Monte Carlo.
Lillemor Nyström arbetar sedan många år på Krapperups borg, i närheten av Höganäs, med borgens samlingar av föremål och arkivmaterial. Krapperup drivs
sedan 1967 av den Gyllenstiernska krapperupsstiften.
Eftersom Släktforskardagarnas tema var Ett gods - En
värld, så ville jag lyssna på ett föredrag på det temat
med skånsk lokalhistorisk prägel.
Föredraget Krapperups gods i vardag och fest på byggde på Lillemor Nyströms doktorsavhandling I skuggan
av en borg, som fanns till försäljning.
Föredraget handlade i huvudsak om de
förändringar som Krapperup genomgått
sedan 1880-talet.

J

ag hade möjligheten att lyssna på ytterligare tre föredrag under lördagen och söndagen, som det inte finns
utrymme att referera utförligt i detta nummer.
John Crispinsson, journalist och känd kommentator av Nobelfesten, har nyligen gett ut en bok med
titeln Den glömda historien. Nu arbetar han vidare med
bortglömda svenska öden i nittonhundratalets Europa,
främst Finland, de baltiska staterna och Ryssland, men
även med exempel från Norge. I år uppmärksammas
att andra världskriget tog slut för 70 år sedan. Allt fick
eller inte kunde berättas. Detta var en utgångspunkt i
hans föredrag Människors minnen. Vilka människoöden
var det som glömdes bort?
När slutade egentligen andra världskriget? Inte
1945, men kanske 1989? De individer som inte får
berätta betalar ett högt pris och det finns de som vill
glömma. Och han lämnade flera exempel, historier kan
berättas först nu. När boken om människors minnen
kommer ut, sa han inte, men den kan vara värd att
vänta på.
Stina Palmberg Eriksson föredrag om Min familj
och Finlands historia hade flera beröringspunkter med
Crispinssons. Det handlade om Finland, Ryssland och
DISkutabelt 2015-3
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Släktforskardagarna 2015
Mässan

V

id släktforskardagarna visade föreningen DIS som vanligt upp sig, i år i
en monter direkt vid ingången till den stora mässhallen.
Eftersom den nya versionen av Disgen inte var färdig, så
hade DIS följande tema för sin utställning; Som medlem
i DIS får du tillgång till - åtta regionföreningar, Diskulogen, Disbyt, historiska kartor, fri ideell support, Disgen och
DisArkiv. Vi skulle alltså fokusera på medlemmarnas
och blivande medlemmars behov.

Förutom DIS kansli, som fanns på
plats och sålde medlemskap, disgenprogram, kartor m.m. fanns det fem
stationer bemannade av frivilliga disare
från norr till söder. Där kunde man
ställa frågor om disgen, disgen2015,
disbyt, kommande versionen av disbyt
samt kartan i disgen.
Som under senare år fanns i anslutning till frågestationerna en liten lokal, där DIS erbjöd
föreläsningar om t.ex. disgen2015 av Patrik Hansson,
kartorna i Disgen med Björn Johansson, Karl-Ingvar
Ångström eller TorLeif Björklund samt om emigrantforskning med Rolf Lust. DIS föreläsningar hölls vid
sju tillfällen på lördagen och sex på söndagen.
Från DIS-Syd medverkade Staﬀan Knös vid stationen med disgen och Torgny Larsson vid stationen med

Riksstämman och banketten

V

ilka beslut som fattades under Släktforskarförbundets riksstämma på fredagen, vilka styrelseledamöter som valdes och vad som i övrigt sades under
den informationskonferens som föregick stämman,
kan ni läsa om i kommande nummer av Diskulogen.
Samma gäller vem som erhöll Släktforskarförbundets
olika utmärkelser som delades ut under lördagskvällens
bankett.
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disgen2015. Marie Munke,
Bo Lundgren och undertecknad var inkastare med uppgift
att springa ifatt presumtiva
besökare på den doserade
löparbana som omgärdade
DIS del av mässområdet.
Inkastandet skedde så att säga
på löpande band. Vår uppgift
var att sortera intresserade
besökare till rätt station,
tipsa om våra fördrag, lämna
ut våra tidningar och annat
informationsmaterial, själva
svara på frågor eller slussa
dem som ville köpa Disgen
eller medlemskap i DIS till
kansliet.
Det kom en strid ström
besökare till DIS monter,
främst under lördagen, då det i
dubbel bemärkelse var svettigt
i mässlokalen, men även under
söndagen.
En eloge till DIS, i synnerhet till Elisabeth Leek, vår
egen trollmor, för finfina arrangemang på mässan, med
inkvartering m.m.
Utöver DIS gemensamma
monter hade DIS-Öst en egen
monter i mässan.
På bilden tv arbetar Christina Claesson, Kristina Andersson,
Helena Carlsson och Marie Andersson i DIS kansli.På fotot i
mitten demonstrerar JanÅke Gestblom, i bildens mitt, den kommande versionen av Disbyt och th hänger Släktforskardagarnas
budkavle i taket vid entren till mässan.

Mats J Larsson
Glädjande nog kan vi berätta att en av faddrarna i
DIS-Syd utsågs till ledamot av Släktforskarförbundets
styrelse 2015-2017, nämligen Arne Sörlöv från Alnaryd
i Blekinge. DIS-kutabelt önskar Arne lycka till i sitt
viktiga uppdrag.
Nästa år anordnas Släktforskardagarna i Umeå. Jag
hoppas vi ses där!

Mats J Larsson
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DIS Syd bjuder in till
höstmöte i Sölvesborg
den 18 oktober
DIS Syds höstmöte äger rum söndagen den 18 oktober. Vi kommer att hålla till i Folkets hus på Bancks
väg 6 i Sölvesborg i det vackra Blekinge mellan kl.
13.00 och ca 16. Kaﬀe eller te med fralla serveras.
Folkets hus ligger ungefär 1,5 km från järnvägsstationen i Sölvesborg, i ringen på kartan. Den som
behöver hämtning kan kontakta Bo Lundgren på
bo@dis-syd.se eller på tel 0735-28 88 25.

Föredraget på årets höstmöte kommer att handla om
DNA i släktforskningen, ett aktuellt ämne. Föredragshållaren heter Magnus Bäckmark, en erkänd
auktoritet inom DNA i släktforskningen.

Magnus Bäckmark är född 1974 fil. kand. och
bosatt i Österåker. Magnus har publicerat handledningar och böcker om DNA i släktforskning, bl.a
Praktisk handledning till DNA-jämförelse i släktforskning. Han är sedan 1998 vapentecknare i egna firman
Gröna stubben. Verksamheten är på heltid och delas
mellan heraldik och släktutredningar. Sedan år 2000
att han är redaktör för Svenska Släktkalendern.
Magnus kommer att sälja sina böcker och även ett
DNA-testkit som den som är intresserad kan köpa.

Hjärtligt Välkomna!

Under höstmötet kan ni träﬀa DIS Syds styrelse,
faddrar och Disbytombud, som ställer upp med
råd och dåd. Ni kan ställa frågor till dem om DIS
produkter som Disgen, Disbyt och Dispos, men även
om andra släktforskningsprogram.
Vi räknar med att dessa funktionärer ska finnas
på plats i Sölvesborg;
Christer Thörn Disbytombud
Bengt Kjöllerström Disgen 2015, antavlor och
släktböcker
Bo Lundgren, Disgen
Jan Nilsson Disgen
Torgny Larsson Disgen2015, MinSläkt, Ancestry
och Windows10
Kerstin Olsson Disgen för Mac-användare
Nyhet! Under höstmötet kommer vi
att sälja Sveriges befolkning 1910
som DVD-skiva eller USB-minne.

DISkutabelt 2015-3
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A

Ange källor på ett strukturerat sätt

tt använda sig av möjligheten att ange källor och
göra källhänvisningar genom ett ”källträd” har
många fördelar. Om dessa och hur man utnyttjar sitt
släktforskarprogram för detta ändamål ska här närmare
studeras.
Fördelar med struktur i källhänvisningarna
Fördelarna med struktur och systematik i hanteringen
av källor är många. Här ska nämnas några av de väsentligaste.
• Man noterar uppgifter om källan bara en gång. Det
kan gälla sådant som församlingens namn och kyrkbokens beteckning, författare och titel på en bok etc.
Nästa gång samma källa används behöver man bara
ange nytt sidnummer, ny paragraf eller liknande.
Detta sparar mycket tid.
• Vissa släktforskarprogram, bl.a. Disgen medger att
man ”bifogar” ett utdrag ur källan, något som Disgen
kallar ”citat ur källan”. En paragraf i domboken kan
beröra flera personer, men genom att hänvisa till
samma källhänvisning behöver inte texten i paragrafen upprepas för varje person. Detta sparar både tid
och gör materialet mera lättöverskådligt.
• Det är lätt att med utgångspunkt från en källa påvisa
vilka personer som berörs. Hänvisning till en viss
passagerarlista för en utvandrare medger att man
enkelt kan ta fram vilka andra i ens forskning som
utvandrade med samma båt.
• Källhänvisningarna och källförteckningarna blir
mycket mera lättlästa och överskådliga vid utskrifter.
• Det ger möjligheter att göra sökningar och utskrifter
med utgångspunkt från källan som skapar helt nya
möjligheter för den som kommit lite längre i sin
släktforskning och inte bara intresserar sig för född,
gift och död. För den som vill forska kring en gård,
en by, ett regemente, ett gammalt järnbruk etc. är
denna möjlighet en skänk från ovan.
• Genom överskådligheten är det lättare att finna de
misstag genom felaktig inmatning som skett i forskningen och genom funktionen ”redigera källor” är
lätt att åtgärda.
Arkivbildaren i centrum
Arkivbildarna kan vara statliga och kommunala myndigheter samt företag, organisationer och privatpersoner. För att hitta en handling måste man alltså först veta
vem som är arkivbildare, och sedan vilken arkivinstitution som förvarar den arkivbildarens handlingar.
I oﬀentliga arkiv gäller i dag den s.k. proveniensprincipen (proveniens = härkomst). Det betyder att
handlingar som uppkommit i en arkivbildares verksamhet ska hållas samman i arkivet, och inte blandas
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med handlingar ur andra arkiv. Förr var det vanligt
att man upprättade ämnessamlingar, bestående av
handlingar rörande ett visst ämne som plockades ut
ur olika arkivbildares arkiv. Idag försöker man upplösa
sådana ämnessamlingar och återföra handlingarna till
respektive arkivbildares handlingar.
För släktforskaren bör därför arkivbildaren stå i
centrum. De olika källor, t.ex. Malmö Sankt Petri AIa:3,
som kommer från samma arkivbildare, här Malmö
Sankt Petri, samlas i en grupp under arkivbildaren med
arkivbildaren som gruppens namn. Disgen medger
möjligheten till en förkortad beteckning, t.ex. MSP
AIa:3 för nämnda källa. Den fullständiga källbeteckningen framgår av en källförteckning som bifogas.

Fig. 1. Ett exempel på källträd. Arkivbildarna i figuren är respektive församling och har markerats med en kyrka. Källorna
är de olika kyrkböckerna. Hänvisningarna är markerade med
de små ”Anteckningsfälten”
Men grupperingar kan göras på många olika sätt. Grupperingar före arkivbildare kan jämföras med i vilket rum
eller vilken hylla man sätter en viss bok. Grupperingar efter
arkivbildare motsvaras av de platser där man lägger ett bokmärke, ett band eller motsvarande i en bok för att lättare
hitta tillbaka.

A. ARKIVBILDARE – KÄLLA - Hänvisning
B. Ämnesgrupp (kyrkarkivalier, domstolsarkivalier etc.)
– län – ARKIVBILDARE – KÄLLA – Hänvisning
C. Ämnesgrupp – ARKIVBILDARE – KÄLLA – Ämnesgrupper (födda, vigda, döda etc.) – Hänvisning
D. Ämnesgrupp – ARKIVBILDARE – Ämnesgrupper
(födda, vigda, döda etc.) – KÄLLA – Hänvisning
E. Arkiv(institution) - Ämnesgrupp (kyrkoarkivalier,
domstolsarkivalier etc.) – län – ARKIVBILDARE –
KÄLLA – Hänvisning
DISkutabelt 2015-3

Modell A ovan är i och för sig tillräcklig. Inga andra
uppgifter redovisas normalt i släktforskningen och i
olika utskrifter. Grupperingar är enbart till för att snabbare kunna hitta källan när en hänvisning ska göras.
Möjligen kan idén med att starta källträdet i det arkiv
som förvarar handlingarna, t.ex. Landsarkivet i Lund,
anses underlätta åtkomsten (Modell E). Denna uppgift
kan istället noteras i beskrivningen av den enskilda källan. Min uppfattning är att det tydligaste är att starta
med en ämnesgrupp som i alternativen B, C och D.
Detta är också förprogrammerat i Disgen.
Modell D har den nackdelen att en källa kanske
måste anges fem gånger. I de tidiga ministerialböckerna
fanns både födda, vigda, döda samt sockennämnden
protokoll och kyrkans räkenskaper i samma bok. I
modell C anges källan bara en gång och uppgiftens
art i själva hänvisningen. Jag har funnit modell C som
mera överskådlig och ger enligt min uppfattning bättre
och tydligare utskrifter.
Hur man väljer att skapa sitt källträd kan beror
på vilket syfte man har med sin släktforskning eller
på källans struktur. För domboksmaterial har jag ofta
använt mig av två nivåer av ämnesgrupper mellan källan och hänvisningen, nämligen källa – år – (första)
datum – hänvisning. Man hade minst tre ting per år,
ibland ett eller flera extra eller urtima ting samt ofta flera
inspektioner där man upprättade syneprotokoll. Utan
att samla alla handlingar årsvis fick jag en oöverskådlig
förteckning över dokument.
Det finns inget som hindrar att man har olika antal
grupperingar i skilda källor eller för skilda arkivbildare. Man väljer den modell som man tror ger bäst
överskådlighet. Använder man sig av en strukturerad
källhänvisning, typ Disgenkälla i Disgen, är enkelt att
flytta en källa från en grupp till en annan. Detta gör
man under <redigera>, < källor och citat>. Högerklicka på den uppgift man vill flytta (alla underliggande
följer med), klipp ut och klistra sedan in urklippet
på samma eller nästa nivå, beroende på var man vill
placera urklippet.
Jag har gjort några undantag från mina principer
om att notera källa bara en gång. Församlingsbok som
är förd för två församlingar har lagts som källa under
båda församlingarna och redovisas vid utskrift av källförteckning som två skilda källor. De domböcker som
innehåller flera härader har på samma sätt noterats som
ny källa i varje härad.
En mer avancerad användning av sökfunktionen
är att söka på källa och markera ”sök även underliggande Disgen-källor”. Disgen medger då att man kan
markera en grupp och får alla de källor och citat som
ingår i gruppen analyserade vid sökningen. Olika sökmetoder kan dessutom kombineras. Möjligheten till
sådana speciella sökningar har påverkat mig att vara
mycket konsekvent vid angivelse av källor. Den som
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sockenforskar kan enkelt få fram många intressanta
uppgifter.
Kopiera andras källträd?
Jag har påvisat fem modeller av källträd. Det inses lätt
att det finns många fler varianter. Att kopiera över ett
källträd kan lätt påverka andra uppgifter man har i
sitt eget källträd. Jag tror det därför är bättre att man
pappersvägen, via e-post och andra kanaler byter erfarenheter och hjälper varandra. Att sedan själv skapa ett
källträd i den egna forskningen tar mycket lite tid.
Hur övergår man till Disgenkälla?
Säkerhetskopiera innan du börjar! Andra släktforskarprogram kan ha en liknande funktion, men det tekniska
i detta avsnitt behandlar hur man gör i Disgen.
Bli först bekant med Disgenkälla eller liknande
system i andra släktforskarprogram genom att lägga
upp nya notiser med Disgenkälla. Välj gärna ut någon
person och lägg upp alla dennes notiser en gång till, nu
med Disgenkälla. Det är sedan lätt att ta bort, antingen
de nya notiserna om du skulle ångra dig, eller de gamla
om du är nöjd. Högerklicka på notisen och välj <ta
bort> den notis du inte vill ha kvar.
När man sedan ska ändra gäller det att hitta en enkel
metod. Här följer ett recept.
1. Lägga upp de arkivbildare som du tror du behöver
just nu.
2. Skapa en källa som du lämpligen kan kalla ”osorterade hänvisningar” eller ”Min källa” under
respektive arkivbildare. (Här samlar du ditt gamla
material för vidare bearbetning senare). I detta
exempel är ”LÅ Stenemo Arkiv” arkivbildare.
3. Jag har skrivit ”Egna minnen” som källa i källfältet i vissa fall. Denna notis vill jag nu omvandla
till Disgen-källa. Jag kopiera därför notisen i
källfältet.

Fig.2. Utdrag ur personnotis.

4. Tryck på lampan till höger och sök upp aktuell
arkivbildare, i detta fall LÅ Stenemo Arkiv. Högerklicka på källan ”osorterade hänvisningar” och
markera ”ny hänvisning”.
5. Klistra in urklippet i fältet för hänvisningstext.
6. Gå tillbaka till notisfönstret och öppna Diskälla
genom att trycka på lampan.
7. Markera den hänvisningstext som var den ursprungliga källhänvisningen.
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8. Tryck ”OK”. Du har nu omvandlat din källhänvisning till Disgen-källa.

Fig. 3. Ett exempel på hur ett källträd kan se ut för att motta
äldre källhänvisningar vid konvertering.

När du fört över de uppgifter du önskar till Disgenkälla, men i osorterade grupper, kan du enkelt öppna
”Redigera källträdet”. Här är det mycket enkelt att
flytta hänvisningar mellan olika källor och källor mellan olika grupper. Det är också lätt att flytta uppgifter
som är noterade i fältet ”hänvisningstext” till platser i
källhänvisningsfönstret där de hör hemma. Allt detta
kan man göra efterhand. En ana kan ha personnotiser
med källhänvisningar både skrivna konventionellt i

Ljusa tider för Sveriges befolkning
En av anledningarna till att Sveriges befolkning nu
snart finns för varje årtionde sedan slutet av 1800talet är att släktforskarföretag och
andra aktörer samarbetar för att
täcka upp olika decennier. Om
det kan man läsa i en artikel som
nyligen publicerats i Helsingborgs
Dagblad.
På Släktforskardagarna i augusti lanserades dvd:n Sveriges
befolkning 1910 av Riksarkivet.
Och det är bara början – redan
i höst kan 1950 och 1960 bli
tillgängliga online genom ArkivDigital och inom några år kommer en skiva för Sveriges befolkning 1930. Ännu fler årgångar är
planerade.
I höst lanserar ArkivDigital
folkräkningarna för 1950 och
1960. Men de kommer inte att
ges ut som dvd-skivor utan kommer i stället ingå i
något av deras abonnemang. I Helsingborgs Dagblad
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hänvisningsfältet och
Disgenkällor. Systemet
är flexibelt.
Detta kan låta komplicerat, men går förvånansvärt fort när man väl
upptäckt hur man ska
göra. Tänk på att säkerhetskopiera innan du
börjar om något skulle
gå snett!
Önskemål om förändringar i Disgen
Ett önskemål gällande
programmet Disgen är att denna typ av konvertering
av källor skulle kunna ske helt maskinellt. Och varför
skulle inte traditionellt inskrivna hänvisningar direkt
kunna hamna i ett fiktivt källträd. ”Mina källor”. Funktionerna i ”redigera källträd” fungerar ypperligt.

Lars-Åke Stenemo
stenemo@gmail.com

PS. Hör gärna av er om andra problem ni har med Disgenkälla. Tips och frågor mottages gärna. DS.

förklarar Riksarkivets Anders Nordström att Riksarkivet
därför satsar på att i stället registrera folkräkningarna
1920 och 1940 längre fram.
Sveriges befolkning finns utgivna som cd/dvd-skivor
utgivna av både Riksarkivet och
Sveriges Släktforskarförbund
och några av dem har tagits
fram som ett samarbete mellan
organisationerna. De innehåller
folkbokföringsuppgifter och i de
flesta fallen är det Statistiska centralbyråns avskrifter av kyrkans
husförhörslängder som utgör
källmaterialet. Tidigare utgivna
cd/dvd för Sveriges befolkning är
1880, 1890, 1900, 1970, 1980
och 1990.
Riksarkivet även påbörjat
registrering av folkräkningarna
1860 och 1870 enligt en artikel i
Helsingborgs Dagblad (källa Rötter och Helsingborgs Dagblad).

Mats J Larsson
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Nya Disgenfaddrar
I augusti utsåg DIS två nya faddrar för DIS Syd. De heter Carl Strandberg och Benny Olson och de presenterar sig
själva här på sidan. DIS-kutabelt hälsar dem välkomna och önskar dem lycka till och hoppas att de ska trivas i faddergänget och i vår organisation.

J

ag heter Carl Strandberg och detta är min bakgrund.
Jag har 35 års erfarenhet av kvalificerat arbete inom
IT området, först på stordatortiden med “dumma” terminaler och sedan med IBM PC och olika administrativa applikationer (löner, redovisning, grafisk kalkylering, hyror etc.). Mellan 1999 och 2010 arbetade jag
som applikationskonsult inom SAP R/3 aﬀärssystem.
Jag är också väl bevandrad i olika varianter av operativsystemet Windows. Jag har hyfsade kunskaper i
databashantering och nätverkskonfiguration.

Jag jobbar aktivt som Disgen-användare sedan åtta
- tio år. Jag är duktig på att hitta i Arkiv Digital och
NAD och jag känner mig väl bevandrad i dataskivorna
Sveriges befolkning, Begravda i Sverige och Sveriges
Dödbok.
Jag tycker det är roligt att hjälpa andra och hitta
lösningar. Jag jobbar helst med support via epost då jag
har en viss hörselnedsättning, som gör att telefonsupport inte är det mest optimala för mig.
Jag är bosatt i Malmö och mina kontaktuppgifter
finns på tidningens baksida.
Med vänlig hälsning

Carl Strandberg

M

itt namn är Benny Olson och jag har varit intresserad av släktforskning, sedan jag fick tag i
min farmors släktforskning på 1970-talet, men aldrig
gjort något åt det. Man hörde ju ofta ”de gamla” prata
om en massa människor, som man inte hade en aning
om vilka de var. Eftersom jag är född och uppväxt på
Gotland, så kände jag ju mestadels till alla platser dom
pratade om, men var inte det minsta intresserad. När
jag lämnade Gotland, i början på 1970-talet, så blev
det helt plötsligt väldigt långt till släkten.
Familj, barn och jobb, gjorde att man inte fick
någon tid över till att forska själv, så därför blev farmors
forskning riktigt intressant. Man fick en liten överblick
över vilken släkt, alla gamla namn hörde till. Eftersom
jag jobbade med programmering i slutet av 1980-talet,
så kom jag och min jobbarkompis på att vi kunde ju
faktiskt skriva ett eget släktforskningsprogram. Det gick
inte så bra, så vi la ner det projektet.
Jag tror det var i slutet av 2009, som jag var på ett
seminarium om släktforskning. Då insåg jag att det var
hög tid att ta tag i släktforskningen på allvar. Jag gick
en kurs om släktforskning och det var slutet på mina
fritidsproblem.

Jag har jobbat i databranschen i drygt 30 år. Jag
började jobba med programmering i DOS-baserade
program i mitten av 1980-talet och jobbat på med
allehanda olika saker i den branschen, inkl. utbildning.
Sedan tio år jobbar jag som IT-ansvarig på ett företag
i värmebranschen.
Jag bor i Kristianstad och mina kontaktuppgifter
finner ni på tidningens baksida.
Med vänlig hälsning

Benny Olson
DISkutabelt 2015-3
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Introduktion till Windows 10
Den 29 juli i somras släpptes Windows 10, Microsofts
nya version av sitt operativsystem. Windows 10 ska
fungera på alla typer av plattformar, stationära eller bärbara datorer, surfplattor, telefoner och spelkonsoler.
Det finns troligen inget annat program som genomgått en lika omfattande testning. Under tio månaders
tid har det varit möjligt för dels allmänheten över hela
världen, dels teknikintresserade och utvecklare att
ladda ner Windows 10 och testa, detta under namnet
”Windows Insider Program”.
Om du använder Windows 7 eller Windows 8.1
idag har du säkert sett att nere till höger på aktivitetsfältet har kommit en ny ikon, men namnet ”Skaﬀa
Windows 10”. Det är med denna som du gör en kostnadsfri uppgradering till Windows 10. Du har ett år
på dig, så det är ingen brådska.
Vi kan räkna med att fram på hösten kommer det
även att börja säljas datorer med Windows 10 förinstallerat.
1. Bakgrund
Apple lanserade år 2007 sin första iPhone och 2010 kom
iPad som surfplatta. Ungefär samtidigt vidareutvecklade Google sitt Android-system, och det dök upp en
mängd tillverkare av androidbaserade smarttelefoner
och surfplattor – Samsung, Sony, HTC och flera andra.
För dessa båda plattformar har det utvecklats speciellt
anpassade program, som kallas appar. Sedan dess har
användningen av surfplattor och smarta mobiltelefoner
exploderat, och mängder av appar har utvecklats för de
båda plattformarna.
För Microsoft blev detta en stor utmaning, och de
ville gärna ta del av denna marknad. Eftersom man
samtidigt hade en målsättning att skapa ett gemensamt
operativsystem för alla plattformstyper, så behövde man
utöka sitt Windows även till surfplattor och mobiltelefoner. Så uppkom Windows 8, som snart uppdaterades
till Windows 8.1 Update (som är senaste versionen).
2. Windows 8
En av de största skillnaderna mellan Windows 7 och
Windows 8 var att den traditionella startknappen försvann från skrivbordet. I stället infördes Startskärmen,
som var ett helt nytt användargränssnitt, avsett för
appar, främst för pekskärmar, alltid i helskärmsformat.
Det fanns alltså nu två olika användargränssnitt, dels
det traditionella skrivbordet, dels den nya startskärmen.
Microsoft införde också en mängd nya appar för det
nya gränssnittet, i helskärmsformat.
Windows 8 blev inte den succé som Microsoft hoppats. Användarna saknade startknappen och kände sig
vilsna i den nya startskärmen och alla dess appar. Det
var också rörigt att vissa funktioner kördes i fönster
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på skrivbordet, medan andra
utfördes i appar i helskärmsformat, och att dessa båda
format skulle hanteras på olika
sätt. Program du varit van vid
kan ha ersatts av appar med
mindre funktionsomfång. Vissa
program fanns både i sin gamla
utformning och som en ny app
(med ändrade funktioner). Det
blev förvirrande för gemene man.

Nya startmenyn

3. Boka uppdatering
Du bokar den kostnadsfria uppgraderingen till Windows 10 genom att klicka på den lilla ikonen ”Skaﬀa
Windows 10” längst ner till höger i Aktivitetsfältet.
Erbjudandet gäller för datorer med Windows 7 SP1
och Windows 8.1 Update i 1 år från lanseringen. Du
har alltså ett år på dig att uppgradera utan kostnad, så
det är ingen brådska.

När du klickar på ikonen startas en guide som
hjälper dig igenom processen. Guiden testar att din
dator klarar en uppgradering till Windows 10. Bokningen behöver göras på varje dator du vill uppgradera
till Windows 10. Om du ändrar dig kan du avboka
bokningen när som helst.
Du kommer sen att på datorn (för vilken du bokat
en gratis uppdatering) få ett meddelande som säger att
det är klart att uppdatera. Du följer instruktionerna i
detta meddelande eller gör uppgraderingen när det passar dig. Observera att det är ungefär 3 GB uppdatering
som ska laddas mer, så det tar sin tid.
Det görs som en uppdatering, så dina installerade
program, alla data, ditt skrivbord och de flesta inställningarna förblir oförändrade. Det är dock att
rekommendera att du kopierar alla dina egna data till
en extern hårddisk (eller USB). Detta gäller t.ex. även
om du har mail och mailadresser lagrade på din dator,
dina favoriter i webbläsaren, all din släktforskning och
säkerhetskopiorna från Disgen.
Du får en ny startknapp och en hel del nya funktioner. Några tidigare funktioner kan försvinna eller
ersättas av andra. Mera detaljer kan du läsa om på Microsoft Sveriges hemsida. Får du problem med någon
enhet, t.ex. en skrivare, rekommenderas du att ladda
ner aktuell drivrutin från tillverkarens hemsida.
DISkutabelt 2015-3

4. Windows 10
Plattformar. Windows 10 kommer
att användas på olika typer av plattformar,
stationära/bärbara datorer, surfplattor,
telefoner och spelkonsoler.
Ny Startmeny. Till mångas glädje
finns en ny startmeny i nedre vänstra hörnet, en sammanslagning av startknappen i
Windows 7 och startskärmen i Windows
8. Startskärmen från Windows 8 ser man
inte längre, men finns tillgänglig för den
som så önskar.
Appar på skrivbordet. En annan glädjande nyhet
för de, som störde sig på Windows 8, är att appar som
tidigare öppnades i helskärmsläge, numera öppnas
som fönster på skrivbordet, och fönstrens storlek kan
anpassas, minimeras och stängas precis som vanliga
program.
Webbläsare. Microsoft lanserar en ny webbläsare,
kallad EDGE, som är avsedd för alla plattformar. För
PC finns dock även Internet Explorer kvar, och du kan
välja vilken webbläsare du vill använda som standard.
Detta görs i funktionen ”Standardprogram”.
Aktivitetsvyn är ny och nås via en ikon i aktivitetsfältet eller med snabbkommandot Windows+Tab. Det
är en helskärmsvy över alla öppna fönster och appar.
Här når du också virtuella skrivbord.
Virtuella skrivbord ger dig möjlighet att placera
aktiva program i olika skrivbord, som du kan växla
mellan.
Hårddiskutrymme. Windows 10 använder mindre
utrymme på hårddisken.
Windows Media Center har gått i graven. Använder
du det idag, får du ersätta det med något motsvarande
program från annan tillverkare.
Mail. Använder du Windows Live Mail idag kommer det även att fungera i Windows 10.
Uppdateringar. Du som kör Windows 10 Home
har inte längre någon kontroll över automatiska uppdateringar från Microsoft, de laddas hem och installeras
vare sig du vill eller inte. För Windows 10 Pro finns
viss valmöjlighet.

Rättighet att kunna söka sina rötter
Sveriges Släktforskarförbund vill slå vakt om möjligheten
att söka sina rötter även för ättlingar till personer som
bytt juridiskt kön. Förbundet har yttrat till sig över
utredningsbetänkandet (SOU 2014:91) om juridiskt
kön och medicinsk könskorrigering.
För personer som har ett juridiskt kön och personnummer som inte stämmer överens med den upplevda
könstillhörigheten finns en ökad risk för att bli utsatt
för diskriminering och få sin identitet ifrågasatt. Därför
finns en laglig möjlighet att byta juridiskt kön, vilket
DISkutabelt 2015-3

Cortana – nyutvecklad personlig
röststyrd assistent, som dock ännu inte
finns på svenska.
Drivrutiner. I undantagsfall kan
förekomma att drivrutiner till enskilda
enheter inte finns klara för Windows 10
ännu. Kontrollera tillverkarens hemsida.
Ångra uppgraderingen. I Windows
10 finns en funktion att återställa till den
Windows-version du hade innan, och du
har en månad på dig att göra det.
5. Våra tester
Vi har testat såväl Disgen 8.2d och nya Disgen 2015 i
Windows 10, grundläggande funktioner som familjeöversikt, notiser, källor, orter, utskrifter, söklistor,
kartor, anträd och stamträd, samt konverteringar från
Disgen 8.2d till Disgen 2015. Vi har inte stött på några
problem ännu, men man vet ju aldrig. Disgen 8.1e och
Disgen 8.0c har även testats, men inte lika omfattande,
utan några problem. Så det ser lovande ut.
Förbundets CD/DVD-skivor har vi även testat,
liksom ArkivDigital, SVAR och Lantmäteriets kartor. Bildvisningsmodulen DjVu fungerar dock inte
för nya webbläsaren EDGE, och där rekommenderas
att använda en annan webbläsare som standard, t.ex.
Internet Explorer.
6. Omdömen
M3/Mattias Inghe: ”Microsoft tar med Windows 10
ett tryggt steg bakåt till ett mer bekant upplägg, och
trots att plattformen är mer enhetlig än någonsin från
skrivbordsdator till telefon, och trots att Windows RT
nu äntligen är en fossil, så känns Windows mer uppdelat än förut. Och det är bra. En surfplatta får kännas
som en surfplatta och en dator som en dator. Med
nytt formspråk och tydliga nya gränssnittsfunktioner
så erbjuder Windows 10 tillräckligt mycket nytt, och
känns både moget och genomtänkt.”

Torgny Larsson

Disgen- och MinSläkt-fadder
torgny@dis.se
bland annat innebär att man byter personnummer.
Förbundet tar i remissyttrandet bara upp den för släktforskare centrala frågan – hur påverkar förändringen
av juridiskt kön möjligheterna att hämta uppgifter ur
folkbokföringsdatabasen?
Enligt förbundet är det viktigt att folkbokföringen
i framtiden utformas så att släktforskning rörande den
person som bytt juridiskt kön och därmed personnummer inte omöjliggörs. Enligt förbundet är det vars och
ens rättighet att kunna ta reda på sin bakgrund (källa
Rötter).
17

Macspalten
I dagens spalt en fråga om
Disgen och Reunion i iPad
Hej Helge!
Kan du hjälpa mig att ge ett bra svar på denna undran.
Tack på förhand!
Bästa hälsningar Alfred
Lotta skriver så här:
Hej
Har tidigare varit mer aktiv i min forskning, som nu en
tid legat i träda. Nu undrar jag om man på något vis kan
överföra mitt register i PC-datorn till min iPad? Och på
så sätt få det mera tillgängligt eftersom jag
mest använder iPaden och nästan alltid
har den med mig.
Tack på förhand Lotta
Skickat från min iPad
Jag svarar med en fråga; Vilken typ av
register som menas, måste vi först ha
reda på, innan vi kan svara på fågan.
t Är registret en Excel-fil?
t Är det ett släktforskningsprogram?
t Eller annan typ av register?
Och får detta svar:
Det är släktforskningsprogrammet Disgen 8.2
Hälsningar Lotta
Lotta får detta råd:
Skapa en GEDCOM-fil i DG8.2, importera Gedcom-filen i ett Reunion-program i
en Mactintosh-dator. För sedan över uppgifterna från Reunion-programmet i Macintosh-datorn till Reunion-appen i iPaden.
Följande måste utföras och uppfyllas:
1. Installera Reunion-appen i iPaden (Reunion anpassat till iPad)
2. Någon, t. ex. god vän, som har Mac och Reunion
och som importerar GEDCOM-filen från DG8.2
till Reunion-progarmmet i sin Mac.
3. Och som också är villig att hjälpa dig att föra över
Reunionuppgifterna från Macen till Reunion i
iPaden.
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Det är alltså en ganska omfattande procedur.
Lycka till.
Bästa Hälsningar
Helge
Hej igen Lotta och Alfred!
Slutligen skall jag försöka reda ut begreppen lite när det
gäller Reunion i iPaden. Det går inte att köra några, vad
vi traditionellt kallar program på en iPad (eller iPhone
för den delen), vare sig det är Windows eller Macprogram. Det är appar som gäller. Apple gör naturligtvis
appar för iPad, men det gör Microsoft i viss utsträckning
också för motsvarande typer av läsplattor.
Av detta kan man dra slutsatsen att om man ska
kunna köra ett släktforskningsprogram på en iPad, så
måste respektive programkonstruktör ha skapat en
motsvarande app och fått den godkänd av Apple.
Programmet Reunion för Mac har sedan rätt länge
en särskild Reunion-app för iPad (även för iPhone).
Redan 2012 i nr 96 av Diskulogen (inbäddad i
Macspalten) hade vi en liten artikel ”Tio frågor om
Reunion för iPad”, som i stort sett är aktuella än idag.
Läs den gärna.
Som bekant har DIS haft uppe frågan om en
Disgen-app, men tyvärr inte kommit till skott än. Det
finns ingen Disgen-app. Ditt problem är alltså inte löst
just nu, om du räknar med att fortsätta med Disgen och
samtidigt dra nytta av en ny iPad med det programmet.
En helt annan sak blir det, om du som jag föreslår, går
via en lånad Mac-dator+Reunion. Men skall du föra
över framtida nya uppgifter mellan Disgen-programmet
och Reunion-appen, måste det ske manuellt eller via en
lånad Mac-dator+Reunion. Det är inte precis särskilt
rationellt. Eller hur?
Bästa Hälsningar
Helge

Helge Olsson

Mac- o Reunionfadder
helge@dis-syd.se
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Program för DIS Syd hösten 2015

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

HÖSTMÖTE DIS Syd
2015-10-18
Plats: Folkets Hus i Sölvesborg
Föredragshållare: Magnus Bäckmark DNA i släktforskning
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,
0709-37 59 14
Föranmälan: Obligatorisk
Kostnad: 30 kr inklusive kaﬀe och smörgås
2015-10-03
DIS-träﬀ
Tema: Forskning före husförhörslängderna med Anders
Larsson
Lokalbyte: Vi håller till på Karidal Obs!
2015-11-07
DIS-träﬀ
Tema: Reunion med Helge Olsson
2015-11-28
DIS-träﬀ
Tema: Disgen2015 med Patrik Hansson
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 i Disgen för
nybörjare, tillsammans med Folkuniversitet. Cirkeln
är på fem träﬀar och du använder din egen dator i
cirkeln. Plats: Folkuniversitet i Kristianstad. Tider m.m.
bestäms senare. Kontakta: Mats J Larsson om du är
intresserad, mats@dis-syd.se 044-12 63 91.

RONNEBY
Plats: ABFs lokaler på Kungsgatan 2
Tid: 10.00 - 14.00
Kontaktperson: Bo Lundgren, bo@dis-syd.se, 073528 88 25. Programmet för träffarna är ännu inte
fastställt. Ingen anmälan. Fika serveras till självkostnadspris.
2015-10-03
DIS-träﬀ
2015-11-07
DIS-träﬀ
2015-12-05
DIS-träﬀ
DISGEN, nybörjare
Vi planerar för en studiecirkel till hösten i Disgen för
nybörjare, 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 13 38.
SÖLVESBORG
Plats: ABFs lokaler på Hamngatan 6B
Tid: 16.00 - 19.00
Kontaktperson: Bo Lundgren bo@dis-syd.se 073528 88 25. Programmet för träffarna är ännu inte
fastställt. Ingen anmälan. Fika serveras till självkostnadspris.
2015-10-04
DIS-träﬀ
2015-11-15
DIS-träﬀ
2015-12-06
DIS-träﬀ

Fotografer i detta nummer av DIS-kutabelt är redaktören och Jan Nilsson. Lars-Åke Stenemo,
Torgny Larsson och Helge Olsson har bidragit med illustrationer till sina artiklar och Carl
Strandberg och Benny Olsson med foton till sina presentationer.
DISkutabelt 2015-3
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Begränsad eftersändning

B

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

Hjärtligt välkommen som medlem i DIS Syd
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 femton lokala släktforskarföreningar
som f.n. 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!
Styrelse

Jan Nilsson
Lagerlöfs väg 14
Marie Munke
Gissleberga 1036
Anders I Andersson Svarvaregatan 6
Anders Lindberg Luzernvägen 1 D
Bo Lundgren
Avenboksvägen 3
Kerstin Olsson
Östra Ströö 2602
Staﬀan Knös
Gångbrogatan 2

Faddrar

Anders Larsson
Arne Sörlöv
Bengt Kjöllerström
Benny Olson
Bo Lundgren
Carl Strandberg
Jan Nilsson
Torgny Larsson
Lotta Sörensen
Helge Olsson
Kerstin Olsson
Thomas Björk

Mellang 3 A lgh 1103
Norra Alnaryd 216
Östra Vallgatan 41
Göingegatan 26
Avenboksvägen 3
Limhamnsvägen 18 A
Lagerlöfs väg 14
Östra Hyllievägen 17
Nexövägen 27 C
Västergatan 28
Östra Ströö 2602
Jeppas gränd 1

Övriga funktionärer
Christer Thörn
Mats J Larsson

Perstorp 405
Lekholms väg 35

245 32
268 72
216 18
227 38
372 52
241 91
372 37

Staﬀanstorp
Teckomatorp
Limhamn
Lund
Kallinge
Eslöv
Ronneby

046-255788
070-3442112
0706-849685
0708-397908
0735-28 88 25
070-9375914
070-5951338

jan@dis-syd.se
marie@dis-syd.se
webmaster@dis-syd.se
anders.lindberg@dis-syd.se
bo@dis-syd.se
kerstin@dis-syd.se
staﬀan@dis-syd.se

Ordförande
Kassör
Sekreterare, webmaster
Ledamot, utbildningsansvarig
Ledamot
Ledamot, Mac-ansvarig
Ledamot

233 32
370 33
223 61
291 38
372 52
217 59
245 32
216 21
294 35
231 70
241 91
243 30

Svedala
Tving
Lund
Kristianstad
Kallinge
Malmö
Staﬀanstorp
Malmö
Sölvesborg
Anderslöv
Eslöv
Höör

0721-505333
046-126018
044-331103
0457-24413
040-232373
046-255788
040-510766
0704-407436
0410-20002
070-9375914
077-3788685

anders@dis-syd.se
arne.s@dis-syd.se
bengt@dis-syd.se
benny@dis-syd.se
bo@dis-syd.se
carl@dis-syd.se
jan@dis-syd.se
torgny@dis-syd.se
lotta@dis-syd.se
helge@dis-syd.se
kerstin@dis-syd.se
thomas@dis-syd.se

Disgen PC-användare
Disgen PC-användare
Disgen PC-användare
Disgen PC-användare
Disgen PC-användare
Disgen PC-användare
Disgen PC-användare
Min Släkt & Disgen PC
Min Släkt PC-användare
Mac&Reunion-fadder
Disgen Mac-användare
Linux, Gramps-fadder

284 92 Perstorp
291 46 Kristianstad

0709-967687
044-126391

disbyt@dis-syd.se
mats@dis-syd.se

Disbytombud, valberedn. ordf.
Redaktör DISkutabelt

VAR MED I DIS SYD
VAR MED OCH PÅVERKA UTVECKLINGEN
VAR MED OCH HJÄLP DINA SLÄKTFORSKARKAMRATER DÄR DU KAN
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