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Bidrag till DIS-kutabelt

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 DIS-kutabelt. Kon-
takta vår redaktör Mats J Larsson på 044-126391 eller mats@
dis-syd.se. Manusstopp för nästa års första nummer är den 15 
februari 2016.

Höstrusk, julkänslor och grafisk profil…

Duggregnet bäddar in en när man kommer ut och molnen hänger 
lågt och västanvinden tränger på. Det är riktig höst med andra 

ord, lämpligt väder när man borrar ner sig i sin släkt.
Det var något mindre med folk än vanligt på arkivens dag i 

lördags på ArkivCentrum Syd. Vi från DIS Syd hade att göra hela 
tiden och folk fick tid att prata med oss. Många intressanta föredrag 
och ett trevligt arrangemang som vanligt. Ni kan läsa om det på 
sidorna 12 och 13.

Det är nu en halv månad till första advent och julstämningen vill 
inte riktigt infinna sig som vanligt.

Jag var på ett möte för en tid sedan där det fanns representanter 
från nästan alla skånska släktforskarföreningar. Där diskuterades vad 
man skulle ha för grafisk profil för Skånes Genealogiska Förbund. 
Idag har man en panter som biter sig själv i svansen. Då var det en 
av dessa personer som sa; att det finns bara en logga som alla känner 
igen och som man vet vad den innebär DIS – trädet! Jag har dess-
utom frågat ett femtiotal släktforskare vad de tycker om att byta ut 
DIS - trädet och alla blev lika bestörta över att man tar bort en så 
inarbetad logga och slänger ut pengar på en konsultfirma, istället för 
att spara pengarna och låta bli att höja medlemsavgiften.

Till nästa nummer av Diskulogen så har man publicerat den nya 
grafiska profilen. Hör gärna av er till mig om er åsikt på e-post till 
jan@dis-syd.se.

En riktigt varm och god jul och gott nytt år till alla våra fantastiska 
medlemmar jorden runt!

Vi syns och hörs!

Jan Nilsson

Eder ordförande
och tomte
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Redaktörens spalt

Nu är hösten här igen, eller vänta, är det i stället 
den vår som de svaga kallar höst? Som han skrev 

Karlfeldt, nobelpristagaren. När jag idag sitter i mitt 
arbetsrum på Kanalbrinken och försöker värka ur mig 
något vettigt är det tolv grader varmt utanför fönstret 
och nästan vindstilla. Vindstilla är ju något mycket 
ovanligt i Skåne, eller hur? Hittills har hösten varit 
förunderligt varm på våra breddgrader, värmerekord 
med 16 plusgrader i Kristianstad för någon vecka sedan. 
Men vi har också haft både storm och ösregn, så det 
så! Snön verkar dröja - tack och lov! Inga vinterdäck 
i sikte än så länge, men som ni vet, det kan ändra sig 
fort. Det är bäst att vara beredd.

Jag har ju tidigare gjort reklam för Norstedts verk 
Sveriges Historia i åtta band, som kom för några år 
sedan, och det tänker jag fortsätta med. Det är den 
första sammanfattningen av landets historieforskning 
på över 50 år. Här kan släktforskare läsa om hur landets 
befolkning levde under tidigare århundraden. Nu har 
jag läst band 6 (1830-1920) och jag  har börjat på band 
7 (1920-65). Intressant nutidshistoria det lovar jag!

Sångarlivet är hektiskt vid denna tiden på året. I 
Allsångarna i Nosaby, där hustrun och jag försöker 
understödja alt- och basstämmorna så gott vi kan, övas 
det sånger för fulla muggar inför advent och jul. Sången 
är en härlig avkoppling som gör oss pigga och alerta. 
Pröva på ni också, pröva på en folkrörelse som kanske 
t.o.m. är större än släktforskningen!

På tal om släktforskning går denna höstterminen 
snabbt mot sitt slut. Jag har två träffar kvar i den ny-
börjarkurs som jag leder på Kristianstads Pensionärs-
universitet och två träffar i de cirklar som heter Mats 
frågelåda. Nu ska ni inte få för er att jag är Kristianstads 
svar på Lis Asklund, utan min frågelåda handlar enbart 
om släktforskning. Däremot blev det inte någon Dis-
genkurs på Folkuniversitet på grund av för få anmälda. 
Men det kanske blir ändring på den saken till våren?

För nu har DIS bestämt att den så efterlängtade nya 
versionen av vårt program Disgen kommer att lanseras 
i början av nästa år, under namnet Disgen 2016. Ni 

som redan har programmet i version 8 kan, när ni får 
denna tidning i er hand, ladda ner Disgen 2016 från 
DIS hemsida och se hur programmet fungerar. I detta 
nummer finns det två artiklar om Disgen 2016 av 
våra faddrar Torgny Larsson och Bengt Kjöllerström. 
Mycket nöje!

Jag själv har haft förmånen att prova en s.k. beta-
version av det nya programmet under några veckor 
och finner nyheterna positiva. DIS Syd planerar för 
utbildning av sina funktionär i Disgen 2016 så att de 
i sin tur ska vara rustade att utbilda gamla och nya 
användare av Disgen. Priset för programmet finns på 
hemsidan. DIS Syd erbjuder också släktforskarfören-
ingar i Blekinge, Halland och Skåne att vi kan komma 
till era medlemsträffar för att presentera Disgen 2016, 
när det lanserats i vår. Det är bara att höra av sig till 
någon av våra funktionärer. Kontaktuppgifterna finns 
på sista sidan.

I övrigt i detta nummer av DIS-kutabelt kan ni 
läsa referat från DIS funktionärsträff i Linköping i 
oktober och vår förenings höstmöte i Sölvesborg en 
vecka senare. Det finns reportage från Arkivens dag 
på Arkivcentrum Syd i Lund i november, en notis om 
bygdefotografen Martin Svensson, en efterlysning och 
som vanligt Mac-spalten med Helge Olsson. Och så 
presenterar vår nya kartfadder Lena Ringbrant Ekelund 
sig. DIS-kutabelt önskar henne lycka till i sin viktiga 
uppgift.

Och så lackar det mot jul. Hustrun och jag ska fira 
den med våra barn och deras familjer i Tullinge, där 
vår son bor. Julen är ju barnens och familjens högtid. I 
år ska vi inte köra bil norrut utan har i god tid beställt 
tågbiljetter. Julen är en trist trafikhelg så var försiktiga 
i trafiken!

En angenäm Jul och Gott Nytt 2016 önskar jag 
er alla.

Mats J Larsson
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Disgen 2016 är klart

Så är det då äntligen dags för nya Disgen att släp-
pas ut i verkligheten, och det blir under namnet 

Disgen 2016. Betatesterna har pågått sedan början av 
juli, och drygt tjugo av våra faddrar och lika många av 
våra utbildare har deltagit med sin tid. Det är många fel 
och problem som har fångats upp och åtgärdats. Våra 
övriga faddrar, utbildare och utbildningssamordnare i 
regionerna har sedan början av oktober alla haft tillgång 
till programmet för självstudier.

Prova på Disgen 2016
När Disgen 2016 har släppts kan du installera det från 
DIS hemsida, och börja prova direkt. Det är kanske 
redan möjligt när detta nummer av DIS-kutabelt 
kommit i din brevlåda. Det finns ingen demoversion 
längre. I stället kan du prova programmet under en 
utvärderingsperiod, innan du måste köpa en licens.

Om du redan har en version av Disgen installerad, 
t.ex. Disgen 8.2d, som är den senaste, så ligger det 
programmet också kvar. Du kan alltså arbeta vidare 
i Disgen 8.2d, parallellt med att du provar Disgen 
2016. Disgen använder datamappar för att lagra det 
du registrerar, och de är helt skilda åt för de båda 
versionerna. Du riskerar alltså inte att dina släktträd 
skadas genom att prova på Disgen 2016. Du kan prova 
att konvertera någon av dina datamappar i Disgen 8 till 
nya Disgen 2016, för att se hur det kommer att se ut. 
Kolla speciellt loggfilerna från konverteringen. Hittar 
du problem i loggfilerna måste du kanske rätta i Disgen 
8 och konvertera på nytt.

Övergången från Disgen 8 till Disgen 2016
När du provat på Disgen 2016 ett tag och beslutat dig 
för att börja använda det fullt ut, köper du en licens. 
Innan du gör det bör du dock köra Kontrollera Disgens 

filer och Kontrollera notiser i Disgen 8, och åtgärda ev-
entuella problem. Du kan sen börja med att konvertera 
dina datamappar från Disgen 8 till Disgen 2016. Det 
är bra om du har koll på dina datamappar (oftast har 
man bara en), och att ge dem nya namn i Disgen 2016. 
Kontrollera loggfilerna noga. När du en gång börjat 
registrera i Disgen 2016 kan du inte vända tillbaks till 
Disgen 8-versionen.

Konverteringen
Om du använder Arkiv i Disgen 8, så blir de sepa-•	
rata datamappar i Disgen 2016.
Flockar finns inte längre, men flocktillhörighet kan •	
i konverteringen märkas med en speciell flagga.
Alla personer får en ny personidentitet, men den •	
gamla kan sparas i speciellt fält vid konverte-
ringen.
Faddrarna i Disgen 8 konverteras till fysiska per-•	
soner, med speciell flagga. Dessa bör du undersöka 
speciellt efter konverteringen.
Dubbla födelse- och dödsnotiser godkänns inte •	
längre. Konverteringen avbryts om du har det i 
Disgen 8, och du måste rätta det i Disgen 8 och 
konvertera igen.

Mera om Disgen 2016 och support
Innan du sätter igång med att pröva Disgen 2016 bör 
du studera den information om det nya programmet 
som kommer att finnas på DIS hemsida. Våra faddrar 
är beredda hjälpa dig om du får problem. Som alltid 
rekommenderar vi att du regelbundet säkerhetskopierar 
din forskning och att du sparar säkerhetskopiorna också 
på något annat ställe än i din dator.

Torgny Larsson
Disgenfadder
torgny@dis-syd.se

Disgen 2016

Nyheter i Disgen 2016
Disgen 2016 innebär en genomgripande förändring. 
Disgen har anor från 1980-talet. Sedan dess har ofatt-
bart mycket hänt med datorn t.ex;

Hastigheten har ökat från 3 MHz till 3 GHz•	
Minne ökat från 16 kB till 8 GB•	
Lagring har gått från disketter med 1MB till •	
hårddiskar med 2 TB, minnet har alltså blivit 1 
miljon gånger större, hastigheten har blivit tusen 
gånger snabbare samtidigt som priserna rasat
Disgens gamla databas har äntligen ersatts med •	
modern relations databas
Det är nog inte en förändring som den vanlige 

användaren märker mycket av. Men det ger potential 
till kraftig utveckling av Disgen framöver.
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Disgen 2016
Större nyheter i Disgen 2016

Familjeöversikten (FÖ) är en förbättring av tidi-•	
gare, nu med porträtt av personerna
Personöversikt (PÖ) är helt ny och ersätter Ändra •	
personuppgifter
Relationsöversikt (RÖ) är helt ny och ersätter •	
Ändra
Sökfunktionen är väsentligt utökad•	
Arkiv försvinner och ersätts av datamappar•	
Flockar försvinner och ersätts av flaggor•	
Tidigare person-id försvinner (kan finnas kvar om •	
man vid datakonvertering begär det)
Flera föräldrarelationer•	
Faddrar blir riktiga personer•	

Nya databasen ger stöd för fler relationer
I Disgen 2016 kan du registrera en del nya relationer; 
samkönade äktenskap, adoptiv- och fosterföräldrar, 
adoptiv- och fosterbarn. Många gånger är faddrarna 
släktingar som redan finns registrerade. En ny rela-
tionsöversikt ger information om förutom barnen och 
partnerrelationer. Den kan innehålla flera notiser som 
beskriver relationens utveckling.

Familjeöversikt - FÖ
I familjeöversikten visas centrumpersonen med partner, 
anor och barn. Om bilder finns, och utrymmet tillåter 
visas bilder på personerna. Markerad person visas i 
avvikande färg, se bild 1. När centrumpersonen är 
markerad kan Partner läggas till. När centrumperso-
nens gifte med partner är markerat kan deras Son eller 
Dotter läggas till.

Högerklick i familje-
översikten visar möjliga 
åtgärder. En del kan även 
nås med knapparna, se bild 
2. Här kan man också växla 
mellan syskon och familjer. 
Möjlighet finns att radera 
personer och relationer. 
Med Koppla loss kan släkt- 
banden brytas. Personerna 
finns då kvar i databasen.

I familjeöversikten bör 
gamla Disgenanvändare 
känna sig hemma och kan 
fortsätta att använda den 
som vanligt.

Några förklaringar till 
familjeöversikten

Saknas dödsåret visas •	
födelse och vigsel 1704-
1730-
Saknas både födelse- •	
och dödsår visas vigsel 
-1720-
En liten •	 pil till höger på ett barn anger att det har 
en egen familj som inte syns i familjeöversikten
En liten •	 pil uppåt på en partner eller en person i 
den översta generation som visas, anger att personen 
har föräldrar som inte syns i familjeöversikten
Små •	 fyrkanter visar att vederbörande förekommer 
i en tavla eller söklista

Person- och Relationsöversikter
Person- och Relationsöversikter är två nya 
översikter. Har du en större skärm kan du 
lägga familjeöversikt och personöversikt 
i fönster bredvid varandra, för att lätt 
kunna växla mellan dem.

I Familjeöversikten lägger du till Part-
ner och Barn. I personöversikten (PÖ) 
kan du lägga till och ändra Notiser, Fad-
drar, Fler föräldrar, Arbetsmaterial, Ljud 
och film samt hantera Flaggor.

Personöversikt
Personöversikten i Disgen 2016 är helt 
ny, som tillkommit för att underlätta att 
ändra och lägga till uppgifter, motsva-
rar tidigare Ändra. Den består av flera 
paneler. I de vänstra panelerna kan du 
ändra uppgifter med dubbelklick och i 
de högra får du information, se bild 3 på 
nästa sida.

Bild 1 Familjeöversikt

Bild 2 Högerklick i Familjeöversikten
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I personöversikten kan du klicka på Lägg till 
fler föräldrar för att göra det. Tidigare kunde 
man endast registrera biologiska föräldrar, men i 
Disgen 2016 kan även adoptiv- och fosterföräldrar 
registreras. I personöversiktens föräldrapanel anges 
relationen med:
(B) Biologiskt barn 
(A) Adoptivbarn 
(F) Fosterbarn

Ändra relation genom att klicka på respektive 
bokstav. Välj om du vill direkt lägga till eller söka efter 
en förälder, bild 4. Lägg på motsvarande sätt till den 
andra föräldern. Ska ingen läggas till markera den 
tomma raden.

Lägg till föräldrar
Ange föräldrarelationen•	
Ange datum då den startade •	

och eventuell kommentar
Tryck på Slutför

I den övre menyraden kan 
du välja vilka paneler som ska 
visas i personöversikten under 
Visa.

I personöversikten mark-
eras fliken Notiser, klicka på 
lämplig bildikon för att lägga 
till Bild. Alternativt klicka på 
Lägg till notis under Levnads-
beskrivning, bild 5. Nu öppnas 
Bildnotisen, där du hämtar in 
bilden med Hämta. Bilden bör 
vara färdigbearbetad i ett bildbe-
handlingsprogram. Markera om 

bilden ska användas som Porträtt. Ange också: Källa, 
Bildtext och Anteckningar.

PÖ nyheter –  byt Kön
I personöversikten dubbelklicka på Kön och markerar 
nytt kön sedan klicka OK. Vilken förenkling mot 
tidigare! Se bild 6.

Faddrar blir riktiga personer
Faddrar registreras nu som personer. Många 
gånger är faddrar släktingar som redan finns 
registrerade. Vid konverteringen av databasen 
från Disgen 8.2 registreras faddernotiser till 
riktiga personer utan kön. Efter konverteringen 
behöver du söka på alla personer utan kön och 
koppla in dem på rätt plats.

Bild 3 Personöversikt

Bild 4 Lägg till föräldrar

Bild 5 Välj notiser att lägga till

Disgen 2016

Bild 6 Ändra kön
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Disgen 2016
PÖ - Lägg till faddrar
Se till att panelen Faddrar är öppen. Klicka annars på 
Visa/Lägg till. I panelen Faddrar klicka på Lägg till 
faddrar, Välj om du vill direkt skriva till eller söka efter 
en fadder, se bild 7. När man lägger till en fadder blir 
också fadderbarnet registrerat.

Sökfunktioner i Disgen 2016

Sökfunktionen har förbättrats, så att man även kan söka 
på relationer. Använd * för att markera valfri text. Starta 
sökningen med att trycka på Sök. Bild 8.

Sökningen kan ske på olika notiser se bild 9, 
eller ges fler villkor t.ex. tiden när personerna 
skapades eller de gamla personidentiteterna, bild 
10, på nästa sida. Nytt är att man nu kan söka 
på olika relationer, se bild11 nästa sida.

Bild 7 Lägg till fadder

Bild 8 Nya sökfunktionen

Bild 9 Sök - personer notiser
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Sökmöjligheter i Disgen, se bild 12.
Sök personer•	
Sök dubbletter•	
Sök i Disbyt•	
Sök i Dispos•	
Har du en tvådelad familjeöversikt •	
öppen kan du söka efter gemen-
samma anor eller avkomlingar
Söklistan kan nu filtreras, sparas, 

och exporteras till Excel. Ändra sort-
eringsordning genom att högerklicka 
i tabellhuvudet! Man kan markera 
rader i söklistan och radera eller sätta 
en flagga på de markerade personerna. Bild 13.

Disgen 2016

Bild 10 Sök med flera villkor

Bild 11 Sök efter dubletter

Bild 12

Bild 13 Sök - 
personer resultet
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Disgen 2016 I sök efter dubbletter är en välkommen nyhet att 
man nu kan markera dem som man vet inte är dubletter 
i sökresultatet, bild 14.

Tre tips för att hitta personer
Sök efter en inmatad person. Öppna sökrutan - 
klicka på symbolen Kikaren.
 
Vilka har jag matat in redan? 
Klicka på Kikaren och sedan Nollställ och Sök. Då 
visas alla inmatade personer.

Favoriter Gör dig själv till centrumperson och klicka 
Ctrl+4 så blir du favorit och finns under Mina favo-
riter i verktygsraden.

Har jag registrerat någon två gånger?
Gå till Sök. Klicka på Nollställ och sedan på Sök.
Ordna i bokstavsordning
I listan ser du vilka som förekommer dubbelt.
I familjeöversikten kan du avgöra vilken person som 
ska tas bort.

Ta bort genom att högerklicka och välja Radera eller 
Koppla loss. Vederbörande finns fortfarande kvar i 
söklistan, tills du skapar en ny.

Personer som har kopplingar 
t.ex. barn kan inte tas bort, bara 
kopplas loss.

Flockar ersätts med flaggor
Flockarnas ursprung var brist på 
minnesutrymme i datorn. Det är 
för länge sedan historia. Senare 
användes de för att skilja ut olika 
släktgrenar. Vid konverteringen 
av databasen från Disgen 8.2 
kan man begära att gamla flockar 
ska ersättas med en flagga med 
flockens namn. 
De nya flaggorna ges eget namn 
och man kan ha godtyckligt 
många.

Arkiv ersättes med olika data-
mappar
Arkiv användes för att hantera 

personer som ej hade någon släkt-
relation t.ex. vid släktforskning för annan. I Disgen 
2016 är det betydligt enklare att hantera olika datamap-
par och växla mellan dem.

Person-id ersätts
Tidigare användes ett person-id. I Disgen 2016 blir en 
persons id helt internt i databasen. Vid konverteringen 
av databasen från Disgen 8.2 kan man begära att gamla 
id ska finnas kvar som en notis.

Lär dig mer om Disgen 2016
Nu finns det utbildningar om Disgen 2016. En lokal 
kurs startar på Arkivcenter Syd i Lund den 29 februari.  
Dessutom startar en distansutbildning med Disgen 
2016 den15 februari 2016. För ytterligare information 
se sid.19 i detta nummer eller kurs.dis.se.

Bengt Kjöllerström
Disgen-fadder
bengt@dis-syd.se

Bild 14 Sök dubletter - resultat

TV-höst för släktforskare

Den här TV-hösten bjuder på mycket för släktfor-
skare. Tablån innehåller både underhållningspro-

gram, TV-sända föreläsningar och dokumentärer som 
bygger på släktforskning – vad passar bättre än den 
sortens underhållning i vinterrusket? 

På UR-play finns ett antal av föreläsningarna från 
årets Släktforskardagar i Nyköping tillgängliga. Peter 

Sjölunds föreläsning om DNA-släktforskning ligger i 
topp. Det säger något om intresset för släktforskning! 

Det sitter i väggarna är en helt ny programserie i 
SVT1där en historiker tar reda på vilka tidigare män-
niskoöden som utspelat sig i olika människors hem.

 Och så finns Allt för Sverige i SVT1. I programmet 
där elva svensk-amerikaner kommer till Sverige för att 
få uppleva landet där de har sina rötter. 
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DIS Funktionärsträff 2015

Helgen den 10-11 oktober anordnades DIS funk-
tionärsträff i Linköping med över 120 Disare 

från hela landet. Även i år hölls funktionärsträffen på 
Scandic Frimurarhotellet, fem minuters promenad från 
järnvägsstationen. Föreningen DIS ordförande Daniel 
Berglund sa i sitt inledningsanförande att i år slogs det 
tidigare deltagarerekordet med råge. Eftersom hotellet 
byggs ut räknade Daniel med att, även om vi blir ännu 
fler deltagare, så kommer vi att rymmas på Frimis även 
i fortsättningen. 

Som vanligt premierade Daniel några faddrar för 
lång och trogen tjänst, bland dem DIS-Syds tidigare 
fadder Arne Hallberg från Helsingborg, som dock inte 
var närvarande. I funktionärsträffen deltog från DIS 
Syd Anders Larsson, Anders Lindberg, Arne Sörlöv, 
Bengt Kjöllerström, Benny Olsson, Bo Lundgren, Carl 
Strandberg, Helge Olsson, Kerstin Olsson, Lena Ring-
brant Ekelund, Marie Munke, Staffan Knös, Torgny 
Larsson och undertecknad. Dagarna bestod som van-
ligt av gemensamma föreläsningar, genomgångar och 
diskussioner, men också av programpunkter där funk-
tionärerna placerades i grupper för Disgenfaddrar och 
utbildare, Kartor, Apple/Mac/Reunion-faddrar, Min 
Släkt-faddrar, Disbytombud och Disbyt-utvecklare, 
Disgens produktråd samt utvecklare.

Daniel fortsatte med att presentera DIS nya logo-
type som kommer att lanseras nästa år. Det gamla 
trädet eken kommer att bytas ut mot, som Daniel for-
mulerade det, ett nytt träd i ett modernare formspråk. 
Logotypebytet kommer att ske successivt med början 
med det nya disgenprogrammet och den planerade nya 
webbsidan. Mottagandet av det nya trädet var blandat, 
men jag uppfattade att merparten av funktionärerna 
gillade bytet.

Ett genomgående tema under dagarna var frågan om 
när är vårt nya program med arbetsnamnet Disgen 2015 
blir klart? När ska det lanseras? Kommer det ske före jul 
eller kommer det att ske först nästa år? Är det klart eller 
är det tillräckligt klart? Ska vi välja att ge ut program-

met nu eller ska vi vänta till vi tycker att kvaliteten är 
tillräcklig? Daniel sa att det fanns planering för båda 
alternativen, men lämnade inget besked om detta, när 
vi startade våra grupparbeten på lördagseftermiddagen. 
Ställningstagandet sköts upp till söndagseftermiddagen. 
Frågeställningarna tog vi med oss i de grupper som vi 
arbetade i under lördagseftermiddagen och söndagen.

Föredragen
Gästföreläsare var släktforskarförbundets ordförande 
Erland Ringborg och Niklas Herzman från Arkiv Digi-
tital. Erland inledde med hur han personligen uppfat-
tade släktforskningen som folkrörelse och han tyckte 
att vi uppfyller de flesta definitioner som finns. När det 
gäller könsfördelningen finner han en något besvärande 
manlig övervikt, men när det gäller förbundets styrelse 
är det tvärtom, sju kvinnor och fyra män. Däremot är 
vi för många 65-plussare, rörelsen måste hitta former 
för att engagera ungdomar. Sedan handlar det förståss 
mest om etniska svenskar. Den invandrarsatsning som 
förbundet gjort har inte varit lyckad och projektet har 
därför lagts ner. 

Han uppehöll sig vid att förbundets tidigare ord-
förandekonferens är saknad. Den ersätts med en sam-
rådskonferens för medlemsföreningarna den 6 mars 
nästa år, som kombineras med en släktforskningskryss-
ning. En annan omdiskuterad fråga är när årsstämman 
och släktforskardagarna ska äga rum. Erland tror att 
förbundet kommer att hålla fast vid att släktfors-
kardagarna även i 
fortsättningen ska 
arrangeras i augusti 
tillsammans med 
förbundets årsstäm-
ma. Avslutningsvis 
utryckte Erland 
positiva förvänt-
ningar inför de 
runda-bords-samtal 
som Riksarkivarien 
inbjudit alla aktörer 
på släktforskning-
sområdet till i vecka 
46.

Beträffande Niklas Hertzmans anförande hänvisar 
jag till förra numret av DIS-kutabelt där Arkiv Digitals 
nyheter presenterades och i övrigt till Arkiv Digitals 
hemsida. För den som önskar förhandstitta i det register 
som AD kallar Sveriges befolkning 1950 bifogas här 
länken http://www.arkivdigital.se/online/preview.

Utbildningsgruppen
Eftersom jag hade valt att delta i utbildningsgruppen 
kan jag endast referera jag den gruppens arbete. Vårt 
första pass handlade om kartfrågor där Björn Johans-
son, Tor-Leif Björklund och Karl-Ingvar Ångström 

Ordförande Erland och dito Daniel

Fadder Claes Elmbeck Gävle får diplom



11DIS-kutabelt 2015-4

presenterade hittillsvarande kartverksamhet såväl som 
nyheter och framtida planer om kartor i släktforskning-
en med DIS. De kunde glatt konstatera att hela tolv 
av de deltagande funktionärerna valt att lära sig mera 
om ämnet och kartor i Disgen. De kartansvarigas am-
bition är att det ska finnas kartfaddrar i varje region. 
Om begreppet kommer att bli just kartfadder är inte 
bestämt ännu. Därefter lämnade kartgruppen oss för 
att fördjupa sig i kartfrågorna.

Nästa punkt i programmet var utbildningsmate-
rial för nybörjare om nya Disgen. DIS styrelse har 
tidigare beslutat DIS ska använda sig av det utbild-
ningsmaterial som DIS Bergslagen utarbetat. Därför 
har DIS Bergslagen haft i uppdrag att anpassa sitt 
tidigare utbildningsupplägg 
och utbildningsmaterial till 
det nya Disgenprogrammet. 
Vi fick en genomgång av DIS 
Bergslagens utvecklingsarbete 
genom Göran Thomasson 
och Gun Utterström. Plan-
erna kändes gedigna och de 
hade verkligen hunnit långt 
med sitt arbete. Utbildningen 
är uppbyggd som en lärarledd 
kurs med åtta tillfällen á tre 
timmar och utbildningsupp-
lägget kan även användas för 
självstudier. Man jobbar med 
fiktiva personer och jobbar 
genom de åtta momenten och 
ev. också ett nionde fördjup-
ningsavsnitt. Regionfören-
ingarna kommer själva att bestämma om de önskar 
använda detta utbildningsmaterial eller något annat.

Vi fick också en föredragning av Torbjörn Wahl-
ström från DIS Filbyter om det utbildningsmaterial 
som den regionföreningen har arbetat fram och som 
nu håller på att anpassas till det nya Disgenprogram-
met. Därefter blev det Ander Lindbergs tur. Anders är 
utbildningsansvarig i DIS Syd och hade tillsammans 
med DIS Syd-faddern Anders Larsson deltagit i en 
workshop om utbildning i nya Disgen i Linköping 
i maj. Anders redogjorde för vad man kommit fram 
till då. Den viktigaste slutsatsen är att regionerna ska 
svara för att utbilda sina faddrar, utbildare och övriga 
funktionärer. Anders och Anders är de personer som 
kommer att genomföra utbildningarna för funktionär-
erna i DIS-Syd. Någon tidtabell för den utbildningen 
är inte fastställd ännu.

Tommy Nilsson från DIS Småland redogjorde för de 
erfarenheter av den distansutbildning om Disgen som 
regionen gett med start i maj 2015. Man har använt 
sig av det utbildningsupplägg med distansutbildning i 
Disgen som Bengt Kjöllerström utvecklat. Ett tjugotal 

personer startade kursen och hittills (i början av ok-
tober) har fyra slutfört kursen och fått diplom. DIS 
Småland tänker inte använda sig av den metoden utan 
kommer att välja DIS Begslagens utbildningsmodell 
för utbildning på det nya Disgen.

Så berättade Bengt Kjöllerström om sitt pågående 
arbete med att omarbeta sitt distansutbildningsupplägg 
och material till nya Disgen, ett utbildningspaketet 
som numera ägs av Föreningen DIS. Detta kan vara 
ett gott alternativ för nybörjare som av olika anled-
ningar inte kan delta i traditionella kurser. Bengt sade 
sig ha god erfarenhet av utbildningen där flera hundra 
personer deltagit i distanskurserna. Bengt redogjorde 
också för sina idéer om att via videofilmer och andra 
instruktioner på DIS webbsida ge stöd och hjälp till 
de medlemmar när de ska gå över till det nya Disgen. 
En fråga som undertecknad tycker är viktig för en 
lyckad lansering av vårt nya program, men något som 
vi ägnade alltför lite tid åt under dagarna.

Avslutningen
Som vanligt redovisade de nio olika grupperna vad 
de kommit fram till under funktionärsdagarna. Från 
handledningsgruppen meddelades att skrivande pågår 
och att man bestämt vem som ska skriva online-hjälpen 
i nya Disgen. Vi fick information om hur arbetet 
förflutit med betatesterna av nya Disgen. En del rätt-
ningsarbete återstår och den informationen ledde oss 
till den fråga som alla funktionärer väntade på; När 
blir vårt nya Disgenprogram klart? Efter handupp-
räckning tyckte en liten majoritet av funktionärerna 
att man skulle avvakta fler tester och tills felen blivit 
rättade. Majoriteten var alltså för att lanseringen skulle 
ske först i början av nästa år. Det var den slutsats som 
ordförande Daniel tog med sig inför kommande beslut 
i DIS styrelse. Om beslutet blir att programmet lanseras 
nästa år, kommer den nya programversionens namn att 
bli Disgen 2016. 

Och hur det verkligen blev med nya Disgen har ni 
kunnat läsa på föregående sidor.

Mats J Larsson

Glad redaktör omgiven av gamla loggan i olika format

Gun Utterström
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Arkivens dag

Lördagen den 14 november var 
de flesta arkiv i landet öppna 

för allmänheten. Man firade arkiv-
ens dag - så också på Gastelyckan 
i Lund där Arkivcentrum Syd lig-
ger. Portarna öppnades kl. 10 och 
programmet varade till kl. 15. 
Temat för Arkivens dag 2015 var 
Gränslöst. Utställningarna innehöll 
dokument och föremål kring temat 
Gränslöst ur Arkivcentrum Syds 
många olika samlingar. Det gavs 
fyra föredrag under dagen att lyssna 
på; Jane Horneys sista dagar, En tår i ditt öga idag kan 
vara en droppe i Mississippi i morgon - om den gränslösa 
kulturen, Gränslösa kvinnor - kvinnor i en manlig of-
fentlig värld samt Antika språk och kommunikation över 
tids- och rumsgränser. Det gavs fyra visningar av arkiven 
för dem som ville se fyrtio hyllmil handlingar. Den som 
önskade kunde som vanligt delta i en kortkurs i släkt-
forskning under arkivarie Rolf Johanssons kompetenta 
ledning. För barnen fanns en liten utställning med tema 
rymden. Det fanns tipspromenad och den spännande 
programpunkten Fråga en arkivarie.

DDSS demonstrerade sin demografiska databas över 
södra Sverige och Skånes Genealogiska Förbund var på 
plats med både bokbord och knektregister. DIS Syd 
hade en monter där vi visade Disgen och våra övriga 
produkter där Jan Nilsson, Marie Munke, Kerstin Ols-
son, Anders I Andersson och undertecknad försökte 
svara på alla möjliga frågor som besökarna ställde. 
Lunds Släktforskarförening fanns på plats och skötte 
dessutom om serveringen i kaféet.

Jane Horneys sista dagar
Jane Horney var en svensk kvinna som vistades till 
och från i Danmark under andra världskriget och som 
anklagades av den danska motståndsrörelsen för att vara 
tysk agent. Jane Horney likviderades av den danska 
motståndsrörelsen i januari 1945 med ett nackskott 
och kastades i Öresund.

Arkivarien vid Landsarkivet Jan-Eric Bruun berät-
tade historien om Jane Horney och hennes öde mot 

bakgrund av nya fakta 
i arkiven. Det började 
med att Landsarkivet 
hade fått en förfrågan 
från en journalist som 
ville ta del av hand-
lingar om Jane Hor-
ney i landsfogdens 
arkiv. Jan-Eric kunde 

emellertid inte hitta några hand-
lingar. Chefen visste att utredning 
om Jane Horney som gjordes av 
dåvarande landsfogden Alf Eliasson 
var hemlighetsstämplad! Nu har det 
gått 70 år sedan Jane Horneys död 
och sekretessen är hävd.

Jane Horney hette egentligen 
Ebba Charlotte, född i Stockholm 
1918. Hennes far var ingenjören Fred- 
rik Horney (1888-1969). Hennes 
mor var danska och hette Nina född 
Schröder (1889-1969) och hon hade 
skånska adliga anor på sin farmors 
sida. Hon gick i olika skolor i Stock-

holm och skickades vid 14 års ålder till London för 
studier, men trivdes inte där och återkom till Sverige när 
hon var 16 och hade börjat kalla sig Jane. Hon avslutade 
sin skolgång vid 16 års ålder, tog motorcykelkörkort 
och körde till Köpenhamn.

Mellan 1936 och 1939 arbetade hon till sjöss bl.a. 
på Svenska Amerika linjens Drottningholm. Jane träffar 
journalisten Herje Granberg som hon gifter sig med i 
slutet av 1939. Han fick 1941 tjänst som Aftonbla-
dets korrespondent 
i Berlin och paret 
flyttar dit. Paret hade 
stort umgänge och 
träffade många in-
flytelserika tyskar. I 
slutet av 1942 sprack 
äktenskapet. Jane ar-
resteras av Gestapo i 
juni 1943 när hon 
försöker hjälpa en tysk jude, som vill slippa militär-
tjänst, över gränsen. Därför lämnar Jane Berlin på 
hösten 1943 och flyttar till Danmark där hon har 
släktingar.

Den danska motståndsrörelsen hade 1943 fått en 
fastare organisation. I slutet av augusti 1943 inleder 
tyskarna operation Safari där den danska krigsmakten 
avväpnas. I september inrättas det danska Frihetsrå-
det, en paraplyorganisation för motståndsrörelsen. 
Under perioden 1940 till våren 1945 utfördes 4 500 
sabotageaktioner av motståndsrörelsen. Mellan 350 
och 400 stikkere (kollaboratörer) och gestapoagenter 
blev likviderade av motståndsrörelsen. Ca 90 av mot-
ståndsmännen blev avrättade av Gestapo och Abwehr 
eller av deras danska medhjälpare. Danska motstånds-
rörelsen hade också avdelningar i Sverige, i Stockholm 
och Malmö. 

Jane anländer till Köpenhamn i september 1943 
och tar in på Hotell Nordland. Hon får kontakt med 
en Ernst Gilbert som hjälper henne med uppehållstill-
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stånd. Gilbert är chef för Skandinavisk Telegrambureau, 
men också knuten till Abwehr, den militära underrät-
telsetjänsten under amiral Canaris. I november träffar 
Jane Jörgen Winkel en textilfabrikör, motståndsman 
och sabotör. Nu har Jane kontakt med både tyskarna 
och motståndsrörelsen. När Winkel arresteras lyckas 
Jane få honom fri från Gestapo genom mutor och sexu-
ella tjänster. Våren 1944 återvänder Jane till Sverige, bor 
i Stockholm, skaffar bilder åt Gilbert och träffar bl.a. 
den ryska ambassadören Kollontaj och blir kontakt och 
rapportör åt säkerhetspolisen.

I juli 1944 reser Jane via Köpenhamn till Berlin 
för att friköpa judar och träffar Himmlers sekreterare. 
Samtidigt anklagas hon för spioneri i tidningen De 
Frie Danske. I augusti döms hon till döden av mot-
ståndsrörelsen. Den planerade likvideringen av Jane 
i Stockholm avbröts dock. Jane förhörs av svenska 
säkerhetspolisen och hon släpps fri, men passet dras 
in. Den 17 januari 1945 reser Jane med nattåget från 
Stockholm till Malmö i sällskap med tre danskar, 
ökända likvidatorer i motståndsrörelsen. Anledningen 
till resan är att Jane ska träffa danska patrioter för rentvå 
sig från misstankarna att hon är tysk spion.

Från Malmö transporterades Jane till Höganäs och 
togs ombord på en båt den 19 januari, sköts och kasta-
des i havet. Det finns två versioner av var avrättningen 
skedde, dels på internationellt vatten utanför Kullen, 
dels i Öresund nära Laröd.

Jan-Eric Bruun visade på några slutsatser som han 
dragit av arkivens källmaterial. Enligt de som utförde 
mordet på Jane Horney var hon en tysk spion och 
stickere. Något bevis för detta finns inte i källorna. I 
den rapport som den svenska polisen gjorde 1955 kon-
stateras att de inte funnit några belägg för påståendet att 
hon skulle varit tysk agent från officiellt danskt håll. De 
kontakter som Jane haft med tyska befattningshavare 
var personer som i hemlighet arbetat mot Hitler.

Gränslösa kvinnor
Åsa Bengtsson är universitetslektor i historia vid 
Högskolan i Halmstad och berättade om Vita Bandet. 
Rubriken på hennes föredrag var Gränslösa kvinnor 
- kvinnor i en manlig värld av politik, företagande och 
folkbildning. Hon har intresserat sig Vita Bandet sedan 
hon för tio år sedan hittade material om organisationen 
i Folkrörelsearkivet i Halmstad. Åsa har skrivit sin 
doktorsavhandling om Vita Bandet. 

När rörelsen kom till Sverige år 1900 fanns det 
diskriminerande gränser för kvinnor i Sverige, både 
formella och mentala för vad kvinnor skulle syssla 
med och vitbandisterna överträdde dessa gränser. De 
är lika okända idag som de var kända för 100 år sedan, 
inledde Åsa. 

Vita bandet var en 
nykterhetsrörelse endast 
för kvinnor. I de andra 
nykterhetsrörelserna var 
hälften av medlemmarna 
kvinnor, men deras upp-
gifter var obetydliga i de 
organisationerna, t.ex. 
kaffekokning. Vita Bandet 
samarbetade med övriga 
nykterhetsrörelser. Rörelsen 
startades i USA 1874 och 
organisationen finns fort-
farande där. Fram till 1921 
var det den näst största 
kvinnoorganisationen i Sverige efter organisationen 
som krävde kvinnlig rösträtt. Därefter blev den landets 
största kvinnoorganisation. 

Föreningens första ordförande hette Emelie Rathou. 
1904 startade de sin egen tidning med samma namn 
- Vita Bandet. Vita Bandet hade som mål att utbilda 
kvinnor till goda medborgare och rörelsen engagerade 
sig därför i lokala och kommunala frågor. De blev 
politiska lobbyister och påtryckare. Föreningen blev 
en viktig remissinstans när det gällde lösdriverilag-
stiftningen på 1920-talet och abortlagstiftningen på 
1970-talet. 

Vita Bandet svarade för filantropisk verksamhet på 
orter där föreningen verkade; småbarnshem, systugor, 
landets första barnsköterskeutbildning, semesterhem 
för kvinnor, mödrahem, vilohem och upptagningshem 
för fallna kvinnor. Man startade ett alkoholisthem för 
kvinnor redan 1913 och senare skyddshem för unga 
flickor eller kvinnor. Vita Bandet drev också kommer-
siella företag som alkoholfria kaféer och restauranger 
och så hade man givetvis folkbildning på programmet; 
kurser, föreläsningsverksamhet och studieverksamhet.

Vita Bandet drev inte bara en kamp för folknykter-
heten utan dessutom för jämlikhet, jämställdhet och 
demokrati. De var verkligen politiska pionjärer som 
överskred en massa gränser, avslutade Åsa.

Mats J Larsson
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DIS Syds Höstmöte

Den 18 oktober - en vacker höstsöndag - träffades 
ett sjuttiotal medlemmar DIS Syd i Sölvesborgs 

Folkets hus för föreningens traditionella höstmöte. 
Efter välkomstord av vår förenings ordförande Jan 
Nilsson intogs scenen av dagens föreläsare, Magnus 
Bäckmark. Ämnet för dagen var DNA-jämförelse i 
släktforskning.

Magnus inledde med att visa en bild på en fullriggare 
för att illustrera 16 åringen Anders Bengtssons resa för 
350 år sedan till den svenska kolonin Nya Sverige på 
Amerikas ostkust. Och det är tack vare DNA-jämförels-
er vi kan veta så mycket om denna gosse - och hans 
sentida släktingar i den nya och gamla världen.

DNA-jämförelser i släktforskningen har vuxit i hela 
västvärlden under de senaste 15 åren, berättade Mag-
nus. Jämfört med andra hjälpmedel för släktforskning 
som abonnemang på register, släktforskningsprogram 
m.m. så innebär ett DNA-prov endast en engångs-
kostnad, som kan ge möjligheter till att hitta nya och 
hittills okända släktingar. 

Kostnaden för att lämna in salivprov för DNA-
analys har blivit billigare och billigare och kostar f.n. ca 
700 kr. När analysen är färdig lämnar analysföretagen 
dig en lista på släktingar. Listan når du via Internet 
genom ett lösenord som du får av analysföretaget. Och 
dessutom får du tillgång till eventuellt nya träffar på 
din lista allteftersom fler och fler personer lämnar in 
sina DNA-prov. Sannolikheten för att man ska träffa på 
släktingar genom DNA-jämförelser är 99 procent eller 
mer när det gäller tremänningar, 90 procent för fyrmän-
ningar, 50 procent för femmänningar, 10 procent för 
sexmänningar och under 2 procent för sjumänningar.

Vi släktforskare, fortsatte Magnus, är enbart intresse-
rade av släktgenerna och inte av t.ex. sjukdomsgenerna. 
En enkel topsning av kindens insida är, hur underligt 
det än kan låta, fullkomligt tillräcklig för att kunna kon-
statera släktskap via DNA. Man skickar efter ett provkit 
via nätet, topsar sig enligt de anvisningar som medföljer 
och skickar tillbaka provet och väntar i 6-8 veckor in-
nan resultatet kommer. Magnus hade några provkit 
med sig som intresserade kunde hämta efter föredraget. 

Alla provpåsarna 
tog s lut  l iksom 
Magnus bok Prak-
tisk handledning till 
DNA-jämförelse i 
släktforskningen.

De företag som 
sysslar med DNA-
jämförelser har oli-
ka fokusområden. 
Family Tree DNA 
(www.familytreedna.com) har fokus på släktforskning 
medan 23andMe (www.23andme.com) har sitt fokus 
på hälsoinformation. För släktforskare rekommenderar 
Magnus det förstnämnda företaget.

Ordförande Jan tackade Magnus (nedan t.v.) efter 
föredraget med en gåva. Han passade också på att tacka 
Bengt Kjöllerström (nedan t.h.) som lämnat DIS Syds 
styrelse efter många år, men som inte hade möjlighet 
att delta i vårens årsmöte. 

Sedan blev det kaffepaus där föreningen bjöd 
medlemmarna på förtäringen. Därpå hade medlem-
marna möjlighet att besöka föreningens funktionärer 
som vid olika stationer svarade på alla upptänkliga 
frågor. Dessa funktionärer fanns på plats; faddrarna 
Bengt Kjöllerström, Torgny Larsson, Bo Lundgren, 
Jan Nilsson och Kerstin Olsson samt Disbytombudet 
Christer Thörn, som alla hade många besökare. Lugnast 
hade kassören Marie Munke som snabbt sålde slut på 
de DVD-skivor och USB-minnen med  Sveriges befolk-
ning 1910 som hon hade till försäljning.

Mats J Larsson
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DIS möte i Sölvesborg

Sölvesborgs släktforskarförening, Vux-
enskolan och stadens bibliotek hade 

bjudit in till en informationskväll om DIS 
i Sölvesborgs Bibliotek & Lärcentrum. 
Onsdagskvällen den 21 oktober bänkade 
sig därför ett tjugotal medlemmar i släkt-
forskarföreningen och andra intresserade 
för att lyssna på vad föreningen DIS och 
regionföreningen DIS Syd kan erbjuda. 
Vår fadder och utbildare i Blekinge Bo 
Lundgren stod för informationen, med 
hjälp av ett egentillverkat bildspel.

Bo berättade om våra föreningar 
och våra produkter Disgen, Disbyt, 
Dispos och DIS-arkiv samt gav 
också smakprov på vårt nya pro-
gram Disgen 2016, som presenteras 
i detta nummer av tidningen. Vid 
träffen deltog också styrelseledamo-
ten i DIS och DIS Syd Staffan Knös 
samt undertecknad, båda utbildare 
i Disgen, som efter bästa förmåga 
hjälpte Bosse att besvara publikens 
frågor.

Vi från DIS Syd som medverkade i informations-
mötet tycker att det är trevligt att träffa släktforskar-

föreningarnas medlemmar och få berätta 
om DIS och våra produkter. Så trevligt att 
DIS Syd nu erbjuder intresserade släkt-
forskarföreningar i Blekinge, Skåne och 
södra Halland att få information om Disgen 
2016, när det nya programmet lanseras 
våren 2016. Det är i så fall bara att kontakta 
vår utbildningsansvarige Anders Lindberg, 
en av våra faddrar eller någon i styrelsen. 
Alla kontaktuppgifter finns på sista sidan 
i tidningen.

Mats J Larsson

Bo berättar
publiken
lyssnar

Ny kartfadder

Jag heter Lena Ringbrant Ekelund och är 61 år, gift 
med Rolf Ekelund, bosatt i Klippan, lärare i Åstorp, 

medlem i Åsbo Släkt- och folklivsforskare, ingår i redak-
tionen för Åsbo Släktblad, gillar foto och är mycket 
intresserad av kartor.

Under våren kommer jag att få mer utbildning i hur 
man använder kartor i Disgen och till hösten kommer 
jag att kunna hjälpa och stötta Disgenanvändare med 
kartintresse. Jag kan även komma ut och presentera 
vilka fantastiska möjligheter som programmet ger för 
att visa släktens aktiviteter, t.ex. på GoogleEarth. Ni 
får gärna kontakta mig redan under våren så hjälper 
jag till efter bästa förmåga. 

Jag tycker det är så spännande att leta fotografier 
på gamla släktingar, jag lånar album och skannar 
bilderna. Jag tycker att det ger så mycket när man får 
se hur personerna såg ut. Det är extra roligt att man 
kan kombinera foton och kartor i Disgen, och jag kan 
även hjälpa till med detta. För att kunna hantera och 
reparera bilderna har jag gått en högskolekurs på distans 
i bildbehandling vid Jönköpings högskola. Det var en 
mycket bra kurs som jag verkligen rekommenderar och 
den är helt gratis! 

Jag började släktforska för 
20 år sedan när Norman och 
Connie Deam kom från USA 
för att hitta sina släktingar 
däribland min svärfar. De bjöd 
oss till Kalifornien och vi reste 
dit våren 1996. Norman visade 
sin släktforskning på datorn och 
bad om hjälp eftersom på den tiden fanns det knappast 
Internet, och inga inskannade kyrkböcker. Jag tog på 
mig uppdraget och sen dess är jag inbiten släktforsk-
are med emigrantforskning som specialitet. Min far 
är från Tärnaby, min mormor är av Kullasläkten och 
min morfar från Lövestad. Jag forskar även på min 
man vars mor är från Eslövstrakten och far från Ausås/
Strövelstorp/V Broby.

Lena Ringbrant Ekelund
Kartfadder Disgen

Mina kontaktuppgifter finns på sista sidan
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Efterlysning

Jag skriver detta brev till DIS-kutabelt eftersom jag 
hoppas att jag genom DIS-Syd ska kunna få hjälp 

med ett projekt jag sysslat med någon tid. Bakgrunden 
är denna: 

Pastor Johan Ahnborg var en ivrig släktforskare och 
sammanställde ett stort material över sin släkt, vari även 
min svärmor - och därigenom min fru - ingår. Såvitt 
jag förstår dog Ahnborg innan handlingarna samman-
ställts i tryckfärdigt skick (1973). Sammanställningen 
gjordes i stället av redigenten som han kallar sig, Arne 
Kjellberg från Malmö. Kjellberg fick hela originalma-
terialet (517 handskrivna sidor), som han bearbetade 
utan att ändra något av innehållet. Han avslutar sitt 
arbete med följande vädjan;”Redaktionen (bestående 
av författarens söner och undertecknad) har ett stort 
bekymmer. Vi har inte adresser mer än till ett mycket 
litet antal nu levande släktmedlemmar. Många, som 
skulle kunna vara intresserade av boken, vet inte att 
den kommit ut, och vi har ingen möjlighet att nå dem 
för att tala om det. Vi vädjar därför till alla som läser 
boken. Hjälp oss att sprida den. Visa boken för släkting-
ar, som inte har den. Skicka adresser på alla släktingar 
Du känner till både i Sverige och utrikes. Boken måste 
leva vidare även när vår generation har gått ur tiden”. 
Tryckningen av arbetet har bekostats av en Mr Johan 
Olsson, Detroit, USA (Tab. 296:6). Bokens innehåll är 
uppställd familjevis som tabeller där den sista tabellen 
bär nummer 6543!!

Tab 6540 (forts fr tab 5669:1)  
Erik Lindgrens och Lisa Karlssons barn, f. 1 i Hborgs 
Maria, 2 i Hborgs G. Adolf:
1. Sif Kerstin Ingegärd Lindgren, f. 1931 3/10, texti-
larbet, Hborg. 
2. Ingrid Anita Lindgren, f. 1945 13/4.

Jag har själv försökt få tag på boken men fått beske-
det att den sedan länge var slut, men hade lyckan finna 
en släkting till min fru, som ägde verket. Med tanke på 
författarens vädjan beslöt jag digitalisera innehållet dels 
för att få ett eget exemplar och dels för att, möjligen, 
även kunna erbjuda andra intresserade att ta del av 
Johan Ahnborgs forskningsresultat. Boken föreligger 
nu i digitaliserad form på min dator, varje sida och 
varje rad som de ser ut i originalet. Ett par smärre 
skrivfel har dock rättats, något som har markerats i 
ursprungstexten. Mitt problem gäller nu frågan om 
vem som äger copyrighten! Är det Johan Ahnborgs 
och/eller Kjellbergs ättingar eller har kanske mannen 
som bekostade tryckningen också vissa rättigheter? 
Jag behöver alltså hjälp med att komma i kontakt med 
någon arvsberättigad, som kan ge mig tillåtelse att till 
intresserade anförvanter maila över hela eller delar av 
boken.
Med släktforskarhälsningar 

Lennart Cederholm 
Medlem nr 29791 
Päronvägen 19 Lund 
lennart.cederholm@biol.lu.se

Bygdefotografen Martin Svensson

Martin Svensson (1887-1951) var bygdefotograf, 
verksam i Börringe och trakten däromkring, 

men gällde det gruppfoton av konfirmander, 
skolklasser och bröllopsgäster for han längre 
hemifrån på sin motorcykel. Det kunde vara 
till Dalby, Bonderup, Genarp, Skurup eller 
Vismarlöv eller till församlingar på Söder-
slätt. Även Näsbyholm, Hammenhög, Mar-
svinsholm och Södervidinge för att nämna 
några andra exempel. Yrket hade han lärt 
sig genom praktik hos etablerade fotografer. 
Först ett år hos Oscar Nilsson i Svedala och 
sedan tio år hos Julius Gellberg och hans 
efterträdare Axel Carlborn i Ystad. Sedan 
öppnade han eget hemma hos föräldrarna i 
Börringe. Men utan ateljé, bara ett mörkrum 
i loglängan.

Martin Svenssons 7000 glasplåtar över-
lämnades år 1972 till Folklivsarkivet i Lund, 
där man till en början mest var intresserad 
av konfirmanddräktens förändring från svart 

till vitt men man har sedan haft nytta av fotona i olika 
studier. Efter det att glasplåtarna år 2003 skannats har 
Martin Svenssons brorson Lennart Börnfors, etnolog 
och släktforskare, lyckats identifiera inemot hälften av 
fotona tack vare bildvisningar och kontakter. Det är 

Fritz Holmberg var kyrkoherde i Södervidinge från 1929.
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Macspalten

I dagens spalt en fråga om Disgen och Disbyt 

Jag heter Heléne och har släktforskat sedan 2008 och 
varit medlem i DIS till och från sedan dess. 

Nu har min forskning vuxit sig allt större (över 
5000 pers) och börjar fundera på att börja dela 
med mig av mina anor och (även vänners) som 
jag forskat fram under åren. Jag jobbar ganska 
obehindrat både i mac och pc så det tekniska 
är inget större problem. Har dock haft min 
forskning på nätet men har nu installerat Dis-
byt 8.2c på min mac via CrossOver. Har försökt 
uppgradera till Disbyt 8.2d men misslyckades tyvärr 
med det. Vad jag har förstått så kan man skaffa sig en 
fadder och då såg jag att du var sk macfadder. Så nu 
hör jag av mig till dig. 
Skulle vilja veta lite om vad man bör tänka på  angående 
publiceringen på Disbyt? Vad jag förstår är det viktigt 
med länsbokstav istället för skrivet län. Berätta gärna 
mer om detta och om annat!
Hade till att börja med tänkt publicera en gren av min 
mormors anor. En Enerothsläkt här i Skåne som aldrig 
publicerats tidigare vad jag vet. Med ursprung i Västra 
Skrävlinge. Har inte hittat någon av dem i Disbyt. I 
grenen finns även en Espingsläkt från Bohuslän som 
fortsätter här i Skåne och som inte heller är publicerad 
tidigare. Båda släkterna går ner till 1600-talet. Och 
jag har hittat alla skrivna källor i kyrkoböckerna på 

båda. Så nu håller jag på att fila på denna 
grenen och tänkte jag kunde behöva lite 
tips och råd. Hoppas du vill hjälpa mig. 
Tackar på förhand! 

MVH Heléne

Mitt svar:
Hej Heléne !

Fråga: Har dock haft min forskning på nätet men 
har nu installerat Disbyt 8.2c på min mac via Cross-
Over. Har försökt uppgradera till Disbyt 8.2d men 
misslyckades tyvärr med det. 

Svar: Du menar naturligtvis Disgen 8.2c och Disgen 
8.2d. Nu finns desutom en ny version, Disgen 2016, på 
gång.

Fråga: Skulle vilja veta lite om vad man bör tänka 
på  angående publiceringen på Disbyt? Vad jag 
förstår är det viktigt med länsbokstav istället 
för skrivet län. Berätta gärna mer om detta och 
om annat!

Svar: Det är viktigt att man skriver in orter 
och län med hjälp av de funktioner som finns i 
Disgen.

Fråga: Hade till att börja med tänkt publicera 
en gren av min mormors anor. En Enerothsläkt 

här i Skåne som aldrig publicerats tidigare vad jag 
vet. Med ursprung i Västra Skrävlinge. Har inte hittat 
någon av dem i Disbyt. I grenen finns även en Esp-
ingsläkt från Bohuslän som fortsätter här i Skåne och 
som inte heller är publicerad tidigare. Båda släkterna 
går ner till 1600-talet. Och jag har hittat alla skrivna 
källor i kyrkoböckerna på båda. Så nu håller jag på att 
fila på denna grenen och tänkte jag kunde behöva lite 
tips och råd. 

Svar: Börja med att kontrollera notiser och korrigera 
de anmärkningar som du får av ditt Disbytombud. Det 
är viktigt att komma ihåg att, om man skickar in upp-
gifter till Disbyt i omgångar, så är det endast de senast 
inskickade uppgifterna som gäller, allt man tidigare skickat 
in raderas. 

Fråga: Hoppas du vill hjälpa mig. Tackar på 
förhand! 

Svar: Klart att jag hjälper dig, men 
gärna raka konkreta  frågor.

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

ett myller av människor. Här är bilder av herrskapet på 
Börringekloster och av prosten, klockaren och skolläraren. 
Och här är storbönder, hemmansbrukare, torpare, sta-
tare, drängar och pigor. Män och kvinnor, skolbarn och 
jubilarer, arbete och fritid, vardag och fest, bröllop och 
begravning. Vi ser fackföreningen samlas i Folkets hus och 
nykterhetslogen dansa i Tellsjöskogen och vi blir inbjudna 
till Bygdegårdens sommarfester med ungdomarnas ridtäv-
ling och med gubbalagets fotbollsförlust mot flicklaget. Så 
presenteras bildskatten i en bok om Martin Svensson 
och hans bilder.

I dagarna har ett nytt stort urval av Martin Svens-
sons foton lagts ut på Folklivsarkivets hemsida på nätet. 
För privatpersoner är det fritt fram att använda bilderna 
om källan anges. Andra får först inhämta tillstånd. På 
Folklivsarkivet är man tacksam för alla uppgifter som 
kan bidra till återstående identifiering. En kyrka eller 
präst som känns igen, kanske en skola eller lärare eller 
en enstaka konfirmand eller elev. 

Länk till fotosamlingen: http://www.folklivsarkivet.lu.se/
samlingar/fotografier/martin-svenssons-samling/.
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ÅRSMÖTE DIS Syd
2016-04-03
Plats: Senioren Hässleholm
Tid: 13.00 -16.00
Föredragshållare: Claes Westling 1:e arkivarie på Land-
sarkivet i Vadstena berättar om att domstolsforska.

ESLÖV
Plats: ABF-lokalen Palmgatan 6
Tid: 13.00 -16.30
Obligatorisk anmälan
Kontaktperson: Kerstin Olsson 
kerstin@dis-syd.se, 0709-37 59 14
Kostnad 40 kr inklusive kaffe, te och smörgås.

2016-01-30
Disgen-träff
Tema: Anders Larsson hjälper Disgennybörjare att 
komma igång.

2016-02-06
PC/MAC-träff
Tema:  Anders Larsson visar utskriftsmallarna för Dis-
gen och hur du justerar utskrifterna efter eget behov.

2016-02-27
DIS-träff
Tema: Vårt Disbytombud Christer Thörn visar hur 
man gör Disbytutdrag och hur man söker i Disbyt. Ta 
gärna med egen säkerhetskopia som vi kan använda 
som exempel.

2013-03-05
DIS-träff
Tema: Patrik Hansson demonstrerar Disgen 2016.

2016-05-07
DIS-träff
Tema: Lena Ringbrant Ekelund berättar om kartan i 
Disgen.

2016-05-28
DIS-träff
Tema: Patrik Hansson svarar på inskickade frågor. 
Frågorna skickas i god tid till kerstin@dis-syd.se.

KRISTIANSTAD
Under våren planeras en nybörjarcirkel om grunderna 
i Disgen 2016 med kurstart i mars, om intresset är till-
räckligt. Frågor och intresseanmälan till Mats J Larsson, 
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, 0457-244 13. 
Ingen anmälan. Fika till självkostnadspris. Innehållet i 
träffarna bestäms tillsammans med deltagarna.

2016-01-09
DIS-träff

2016-02-06
DIS-träff

2016-03-12
DIS-träff

2016-04-09
DIS-träff

2016-05-07
DIS-träff

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

2016-01-17
DIS-träff

2016-02-14
DIS-träff

2016-03-20
DIS-träff

2016-04-17
DIS-träff

2016-05-08
DIS-träff
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Utbildningar av andra arrangörer
SLÄKTFORSKNINGENS DAG
2016-03-19
Årets tema: DNA i släktforskningen
Plats: Olika orter i Bekinge, Halland och Skåne
Ta reda på vad din lokala släktforskarförening arrang-
erar.

DISTANSUTBILDNINGAR I DISGEN
2016-02-15, startdatum
Kom igång med släktforskning och Disgen 2016
En interaktiv distanskurs på nätet där du arbetar vid 
din egen dator och din egen takt. Mer information om 
kurserna och hur du anmäler dig finns på kurs.dis.se.

LUND
Studiecirkel Fortsättningskurs - deltagarna bestäm-
mer temat för dagen
Plats: Arkiv Centrum Syd, Porfyrvägen 20
Fem träffar under fem måndagar kl. 13:00 – 16:00 med 
start den 25 januari 2016. Max 10 deltagare.
Anmälan: senast den 20 januari till Bengt Kjöllerström, 
bengt@kj2.se, 046-12 60 18
Kostnad: 615 kr
Kursledning: Anders Lindberg och Bengt Kjöller-
ström.

Studiecirkel Kom igång med Disgen 2016
Plats: Arkiv Centrum Syd, Porfyrvägen 20
Fem träffar under fem måndagar kl. 13:00 – 16:00 med 
start den 29 februari 2016. Max 10 deltagare.
Anmälan: senast den 20 februari till Bengt Kjöller-
ström, bengt@kj2.se, 046-12 60 18
Kostnad: 635 kr plus 150 kr för ett tioveckors kurs-
abonnemang på Arkiv Digital om du saknar det.
Kursledning: Anders Lindberg och Bengt Kjöller-
ström.

Ge dig själv en julklapp
Skicka in ditt Disbytutdrag!

Bilden på första sidan har tagits av Hans von Reis 
och Hans Bjernevik har tagit bilden av den glade 
redaktören på sidan 11. Övriga fotografer i detta 
nummer av DIS-kutabelt är Jan Nilsson, Mari-
anne Larsson, Martin Svensson och  redaktören. 
Bilden av Jane Horney på sidan 12 har hämtats 
från Wikipedia. Bengt Kjöllerström och Helge 
Olsson har bidragit med illustrationer till sina 
artiklar och Lena Ringbrant Ekelund med sin 
porträttbild. Illustrationen av  av Vita Bandet har 
hämtats från deras hemsida och den av Disbyt har 
från DIS hemsida. 

DIS SYD önskar 
alla medlemmar

GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR
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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

 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 14 245 32 Staffanstorp 046-255788 jan@dis-syd.se Ordförande
Marie Munke Gissleberga 1036 268 72 Teckomatorp 070-3442112 marie@dis-syd.se Kassör
Anders I Andersson Svarvaregatan 6 216 18 Limhamn 0706-849685 webmaster@dis-syd.se Sekreterare, webmaster
Anders Lindberg Luzernvägen 1 D 227 38 Lund 0708-397908 anders.lindberg@dis-syd.se Ledamot, utbildningsansvarig
Bo Lundgren  Avenboksvägen 3 372 52   Kallinge    0735-28 88 25 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

Faddrar
Anders Larsson Mellang 3 A lgh 1103 233 32 Svedala   anders@dis-syd.se Disgen
Arne Sörlöv Norra Alnaryd 216 370 33 Tving 0721-505333 arne.s@dis-syd.se Disgen
Bengt Kjöllerström Östra Vallgatan 41 223 61 Lund 046-126018 bengt@dis-syd.se Disgen
Benny Olson Göingegatan 26 291 38 Kristianstad 044-331103 benny@dis-syd.se Disgen
Bo Lundgren  Avenboksvägen 3 372 52   Kallinge    0457-24413 bo@dis-syd.se Disgen
Carl Strandberg Limhamnsvägen 18 A 217 59  Malmö 040-232373 carl@dis-syd.se Disgen
Torgny Larsson Östra Hyllievägen 17 216 21 Malmö 040-510766 torgny@dis-syd.se Min Släkt & Disgen
Lotta Sörensen Nexövägen 27 C 294 35 Sölvesborg 0704-407436 lotta@dis-syd.se Min Släkt
Helge Olsson Västergatan 28 231 70 Anderslöv 0410-20002 helge@dis-syd.se Apple/Mac
Kerstin Olsson Östra Ströö 2602 241 91 Eslöv 070-9375914 kerstin@dis-syd.se Apple/Mac
Thomas Björk Jeppas gränd 1 243 30 Höör 077-3788685 thomas@dis-syd.se Linux, Gramps
Lena Ringbrant
Ekelund Kamrersgatan 17 264 31 Klippan 0435-711060 lena@dis-syd.se Kartfadder Disgen

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


