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et märks att våren är på gång, det blir ljusare allt snabbare på kvällen
och morgonen. Jag tycker att det är skönt att det går åt rätt håll.
Det är trevligt att släktforskardagarna kommer till oss i syd till nästa
år igen. De ska arrangeras av Hallands Släktforskarförening i samarbete
med Sveriges Släktforskarförbund på Halmstads Arena i Halmstad. Datumen kommer att bli den 26-27 augusti 2017 och temat blir Vägar till
Västerhavet.
Jag vill passa på att tacka Malmö Stadsarkiv som bjudit in DIS Syd till
släktforskningens dag den 19 mars. Det är länge sedan vår förening fanns
på Stadsarkivet i Malmö. Där blir det ett intressant föredrag om DNA
och många bra utställare. Passa på och kom och besök Stadsarkivet i dess
nya lokaler på Bergsgatan 20 i Malmö.
Våren är tiden för årsmöten. SGF har sitt årsmöte med tillhörande
släktforskardag lördagen den 2 april, i år med inriktning på Danmark.
Arrangemanget hålls i Ystad på gamla regementet. Det är dagen före vårt
eget årsmöte på Senioren i Hässleholm (se inbjudan på sidan 9).
Jag avslutar nu mitt skivande om DIS nya grafiska profil, genom
att berätta att DIS Syd vid sitt senaste styrelsemöte beslöt att tillsvidare
fortsätta att använda DIS Syds nuvarande logga, som jag själv tycker
fungerar alldeles utmärkt.
Vi syns och hörs!

Jan Nilsson
Eder Ordförande
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GL Tryck Kristianstad

DIS Syd
Porfyrvägen 20, 224 78 Lund
046-2221690
Bg 246-7058
Org.nr 846005-7527
Hemsida:
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Årsavgift
Helbetalande 50 kr
Familjemedlemskap 25 kr
Medlemsskap i DIS centralt erfordras.
Helbetalande 180 kr
Familjemedlemskap 90 kr

Adressändring
Görs alltid hos:
Föreningen DIS, Gamla Linköping
582 46 Linköping
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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 DISkutabelt. Kontakta vår redaktör
Mats J Larsson på 044-126391
eller mats@dis-syd.se. Manusstopp
för årets andra nummer är den 9
maj 2016.

Anden i kanalen utanför redaktionsfönstret har fotats av redaktören.
Övriga fotografer i detta nummer av
DIS-kutabelt är Jan Nilsson, Hans
Bjernevik och Anders I Andersson.
Björn Johansson, Hans-Bertil och
Helge Olsson har bidragit med illustrationer till sina artiklar samt Claes
Westling med sitt porträtt.
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Redaktörens spalt

J

a, nu är det dags igen för ett nytt vårnummer trots
att våren låter vänta på sig på våra breddgrader. Här i
Nosaby var det snö i luften för några dagar sedan. På tal
om snö så minskar utbudet av utomhusaktiviteter p.g.a
bristen på densamma. Ty det är sportlovsvecka i Skåne.
På min tid, som en del kallar den gamla goda, fanns ingen
sportlovsvecka, däremot något som kallades Kul i tre i
Malmötrakten. Då fanns gott om snö och blanka isar,
åtminstone i Lomma, som redaktören minns det. Ja, ja!
Våren, var det! För mina läsares skull vill jag hålla uppe
hoppet om en snar vår. Därför publiceras en gräsand i
vårkänslor på första sidan.
Även detta nummer handlar om väntan på Disgen
2016. Jag har den största förståelse för att de ansvariga
för utvecklingen vill att Disgen 2016 ska vara tip-top
när medlemmarna kan börja köpa programmet. Sedan
förhandsutgåvan släpptes vid årsskiftet till funktionärer
och medlemmar har man stött på en del ofullkomligheter, som man vill fixa till före lanseringen. Läs
Göran Gustafssons kommentarer, ansvarig för utvecklingen på sid. 6 och 7. Göran hoppas att allt ska vara
klart i mars. Väntan verkar oändligt lång, men den som
väntar på något gott, väntar inte för länge.
I Släkthistoriskt Forum, Släktforskarförbundets
tidskrift, som kom i veckan (1-2016) ligger Disgen i
topp i en undersökning bland 5 500 personer om vilka
släktforskningsprogram som de använder för att bygga
släktträd. Här visade det sig att nästan hälften (49 procent) av de som svarat på enkäten använder Disgen. Ett
mycket gott betyg åt nuvarande Disgenversion. Man
har också frågat vilka program man använder sig av för
att söka släktingar. Här är Arkiv Digital populärast följt
av databaser på cd och dvd som Släktforskarförbundet
och Riksarkivet ger ut. På plats fyra kom här en annan
av DIS produkter, nämligen Disbyt. DIS har med andra
ord en stark position i släktforskarsverige!
På släktforskningsfronten har jag utöver mina kurser
på Christianstads PensionärsUniversitet ägnat tid åt
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förhandsutgåvan av Disgen 2016. Efter att ha hållit på
med programmet under några veckor, tycker jag inte
det är så svårt att använda, som jag trodde på förhand.
Jag uppskattar mest de kvalitetshöjande funktionerna
i programmet. Under Sök i programraden finns som
i Disgen 8.2 en möjlighet att Söka dubbletter. Nytt är
att man kan markera vilka personer som man tidigare
konstaterat inte är dubbletter, så att man inte behöver
kontrollera dem igen. En annan funktion som jag
uppskattar är Analysera notiser. Här får man systematisk
hjälp med en lista på personer som saknar t.ex. komplett
födelsenotis, dödsnotis eller mer än en notis för dop
eller begravning.
Jag är glad att vår webredaktör Anders I Andersson
bidrar med en artikel om Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv (sid. 3 och 4). Jag väntar att den gossen kommer att bidra med flera artiklar i framtiden. I
Mac-spalten (sid. 13) förutskickar däremot tidningens
trognaste medarbetare, Helge Olsson, att hans bidrag
kommer att bli sporadiska framgent. Månntro att Helge
kan hitta någon som kan fortsätta med en Mac-spalt
även i vår tidning? I nästa nummer av DIS-kutabelt
kommer Lena Ringbrant Eklund med Kartskolan och
Christer Törn med Disbytspalten.
Och så måste jag än en gång konstatera livets förgänglighet. En mycket god vän och studentkamrat
begrovs för ett tag sedan i S:t Petri kyrka i Malmö.
Gossarna i klassen träffas sedan några år en gång i
kvartalet. Nästa gång saknas vår ordningsman! I förra
veckan lämnade dessutom en av damerna i vår kör i
Nosaby oss. Våra stämmor sörjer!

Mats J Larsson
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Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv
en källa för släktforskaren

H

ur gestaltade sig livet i hemmet, på gården, i
socknen och i kyrkan? Det är frågor som vi
släktforskare ofta funderar på. Ur kyrkoböckerna kan
vi hämta fakta om födslar, dop, bröllop, begravningar
och var man bodde, men vi får inte en bild av hur
livet tedde sig. Det är här som det unika materialet
i Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv, LUKA,
kommer in.
Arkivmaterialet består av cirka 5 500 intervjuer om
den kyrkliga seden under senare delen av 1800-talet
fram till 1900-talets början. Ur materialet kan vi få reda
på mycket om hur våra anförvanter hade det.
Det var 1942 som professor Hilding Pleijel vid
Lunds Universitet startade arbetet. Då hade det gamla
sockensamhället till följd av industrialismen allt mer
upplösts och ersatts med det så kallade moderna samhället. Hilding Pleijel insåg att om inget gjordes skulle
kunskapen om den kyrkliga seden förr i tiden snart för
alltid gå förlorad för eftervärlden.
Inspirerad av professorn i folklivsforskning Sigfrid
Svenssons arbete med att samla in kunskap om äldre
tiders föremål via sagesmän, bestämde sig Hilding
Pleijel att göra motsvarande när det gällde den kyrkliga
seden.
Pleijel och hans medarbetare tog fram en frågelista
med 31 frågor. Sedan fick teologie studenter uppdraget
att ge sig ut i församlingarna för att intervjua äldre
personer som var födda på 1850-talet och fram till omkring 1900. Intervjuerna pågick
från 1942 till 1970. Svaren
dokumenterades företrädesvis
skriftligt, men under det sista
decenniet använde man även
bandspelare.
– Intervjuerna gjordes i hela
Sverige men ju längre norrut
vi kommer desto spriddare är
materialet. Mest material finns
från de södra delarna av Sverige,
säger Thomas Björkman, assistent vid LUKA.
Thomas Björkman berättar vidare att materialet har
bearbetats på olika sätt för att
säkerställa dess vetenskapliga
kvalité. Det används av forskare
för olika ändamål men vi släktforskare är också välkomna att
ta del av det som finns i arkivet.
Svaren som lämnades av de äl-
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dre personerna ger oss nämligen en god inblick hur det
gick till vid dop, konfirmation, giftermål och begravning. Men också hur de kyrkliga högtiderna firades. Vi
kan också få reda på om och i så fall hur, man firade
gamla, nu försvunna helgdagar och helgdagsaftnar som
till exempel lillejul (Kyndelsmässoafton - som firas i
början av februari till minne av hur Maria 40 dagar
efter födelsen bar fram Jesus i templet).
Ett exempel som Thomas Björkman nämner är hur
det gick till när någon dött. På 1800-talet hade man
ett man ett annat förhållande till döden än vi har i dag.
Döden var då på ett helt annat sätt ständigt närvarande.
En person som avlidit stod lik i hemmet under tre dagar
så att alla skulle kunna ta farväl. Golvet i rummet där
den döde fanns täcktes med granris. Några dagar senare
hölls ett utfärdstal, ett personligt tal om den döde, och
det lästes en dikt. Därefter fördes kistan med den döde
till kyrkan för begravningsceremonin.
– Beroende på hur välbeställd man var, kunde vägen
ända fram till kyrkan vara täckt med granris. I andra fall
fram till tomtgränsen eller lite längre, beroende på vad
man hade råd med. Många gånger skedde begravningen
inte inne i kyrkan, utan ute på kyrkogården där prästen
tog emot, berättar Thomas Björkman.
Det var inte heller alltid som man förrättade till
exempel dop eller vigslar i kyrkan. I stället kunde de
ske i hemmet eller i prästgården. Anledningen var
många gånger att de medeltida kyrkorna som ännu

Thomas Björkman, assistent vid LUKA, visar en del av
arkivets samlingar som förvaras på Arkivcentrum Syd.
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fanns kvar på 1800-talet ofta var små
och trånga, saknade uppvärmning och
andra faciliteter.
Av svaren på intervjuerna kan vi
också få reda på hur man upplevde
konfirmationstiden, till exempel om
prästen var sträng, snäll eller noggrann.
Eller vad man som konfirmand var
tvungen att lära sig utantill. En annan
fråga som ställdes var om det hade
funnits väckelserörelser i socknen.
– Ibland kan man som släktforskare ha sådan tur
att personen som intervjuades var ens släkting, och
då blir svaren så klart extra intressanta, säger Thomas
Björkman.
LUKA kan i ett större perspektiv ses som en garant
för att kunskapen om Svenska kyrkans roll i gamla
tider och som kulturbärare förs vidare och bevaras för
framtiden.
För närvarande arbetar man vid LUKA med en ny
insamling av uppgifter som kyrklig sed. Man har sänt
ut en enkät till församlingarna i landet för att samla in
underlag för att få en bild av den kyrkliga seden sedan
1962. Frågorna handlar om kyrkans högtider, sakramenten, gudstjänster, konfirmation m.m.
Du som är släktforskare är välkommen att ställa
frågor om en enstaka församling till thomas.bjorkman@
ctr.lu.se. Thomas Björkman sköter förfrågningarna helt
via e-post. Materialet är lagrat i en databas.
Efter att din fråga kommit in matchas den mot databasen. Om det finns material om församlingen – vilket
det sannolikt finns om det gäller en församling i södra
Sverige – får du sedan svar i form av en PDF-fil som

innehåller både frågelistan och svaren
från personerna som intervjuades i den
aktuella församlingen.
Jag har själv vid några tillfällen ställt
frågor till arkivet och fått mer kunskap
om livet i den aktuella församlingen;
hur man till exempel firade påsk och jul
i hemmet och i kyrkan, om det fanns
bestämda bänkplatser i kyrkan eller hur
det gick till vid husförhören.Prova du
också att ställa en fråga till LUKA.

Med Kyrkguiden hittar du kyrkan

hittar Kyrkguiden om du söker på Svenska kyrkan i App
Store eller i Google Play Store.

S

venska kyrkan har tagit
fram en mobilapp som är
till hjälp även för dig som släktforskar. Praktisk att ha med sig
på utfärden, exempelvis vid
gravstensinventering. Appen är
gratis och finns till både iPhone
och Android.
Mobilappen har flera funktioner. En som vi släktforskare har nytta av är att man
kan se vilka kyrkor som finns i närheten av där man
befinner sig. Det går också att söka efter kyrkor. Du
får även information om hur du hittar till kyrkan tack
vare den inbyggda kartfunktionen. Appen ger dig
dessutom information om den aktuella kyrkan och
församlingen. Så, ger du dig till exempel ut för att leta
rätt på gravplatser är Kyrkguiden bra att ha med. Du
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Anders I Andersson

webmaster och sekreterare DIS Syd

Fakta: Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv,
LUKA, tillkom 1942 på initiativ av professor Hilding
Pleijel för att kartlägga och samla in uppgifter om den
kyrkliga seden i äldre tid. Detta arbete utgjorde något av
en parallell till det arbete som skedde vid Folklivsarkivet
vid Lunds Universitet. Om man inom folklivsforskningen samlade föremål och dess beskrivning, ville man
på motsvarande sätt dokumentera den kyrkliga seden. I
dag omfattas arkivet av 27 olika undersökningar. LUKA
ger ut skrifter om kyrkliga seder i äldre tid. LUKA har
en samling av bilder på gamla kyrkobyggnader, det kan
vara målningar, teckningar eller foton.
Hemsida: http://www.teol.lu.se/en/forskning/vetenskapliga-sallskap/lunds-universitets-kyrkohistoriska-arkivluka/
Frågor: Om du vill ställa en fråga om en enstaka församling, skicka då ett e-brev till thomas.bjorkman@
ctr.lu.se.

Anders I Andersson
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Disgen 2016 kommer

D

IS hade räknat med att den nya versionen av
Disgen, med namnet Disgen 2016, skulle lanserats tidigt under våren 2016, men när jag skriver dessa
rader i vecka 8 är ännu inte något datum för lanseringen bestämt. Det nya programmet kommer, men det
kommer senare än vad som utlovades i förra numret
av DIS-kutabelt (4-2015), som innehöll sex sidor om
det nya programmet.

Christer Gustavsson som i föreningen DIS ansvarar
för utvecklingen av Disgen 2016 skrev så här på DIS
hemsida för några dagar sedan; Vi befinner oss i slutfasen
av betatesterna. Vi har enligt planerna två rundor kvar med
att verifiera rättningar och att fila på nyheter sedan förutgåvan släpptes (i början av året).Texten i fortsättningen bygger på Christers information på hemsidan.
Nya funktioner och förändringar är alltid olika
intressanta för olika personer, men Christer nämner ett
par nyheter som är på väg till kommande version. Det
är Christers förhoppning att programmet ska kunna
marknadsföras i mars. Det kanske ni redan vet när
tidningen kommer i brevlådan.
Ortsortering
Christer skriver att han hävdat att det är bara att göra
rätt från början så placeras orter i den ordning man vill
ha dem i. Och att det finns viktigare funktioner som
prioriteras högre. Nu visade det sig att DIS med ganska
enkla medel kan åstadkomma en sortering av orterna
på valfri nivå i strukturen. Det borde glädja alla som
önskat det under årens lopp.
Export/import
DIS introducerar möjligheten att exportera personer
från en datamapp och importera dem till samma eller en
annan datamapp. Dessa funktion ersätter funktionerna
Exportera personer till text och Importera personer från
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textfil. Det innebär att det blir möjligt att slå samman
två eller flera datamappar, t.ex. två arkiv som delade
vissa data i Disgen 8.
För Disgen-orter har funktionerna Exportera allt
till textfil respektive Komplettera från textfil ersatts
med funktionerna Exportera orter respektive Importera
orter, med utökade möjligheter. Både personexporten
och ortsexporten finns i två varianter, dels för utbyte
mellan datamappar eller dels för redigering av data i
en datamapp.
Konvertering av källhänvisningar till grupp
Den metod som valdes i förutgåvan väckte en hel del reaktioner, så den har setts över
och det har tagits fram en ny
lösning. Om man har en eller
flera källreferenser till grupper
som inte har källa ovanför sig,
så kommer konverteringen att
skapa en ny grupp. Gruppen
skapas direkt under Översta
gruppen och får heta Källor
skapade av konverteringen och i
den läggs de nya källorna som
namnsätt efter gruppen. Därigenom blir det enklare att själv
ändra strukturen efter egna önskemål.
Föräldrar och faddrar
En funktion som varit efterfrågad, är möjligheten att
registrera foster- och adoptivbarn. Nu kommer man
också att kunna välja, om det är de biologiska anorna
eller fosterfamiljens anor som ska visas och skrivas ut i
tabeller och tavlor. En annan nyhet som ligger i tiden är
möjligheten till samkönade relationer. Faddrar hanteras
som verkliga personer, de är i många fall släktingar, och
inte bara som namn.

Hjälp, handledning och kursmaterial
När utvecklingsarbetet närmar sig slutet är det också
dags att spurta med den inbyggda hjälpen.Vad man
kanske inte tänker på är att det är flera andra saker än
program, hjälp, handledning och utbildning som måste
falla på plats för att kunna släppa en ny version som Disgen 2016. Nu passar DIS på att samtidigt introducera
flera nyheter som påverkar komplexiteten och kräver
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mycket samordning. Disgen kommer endast att finnas
för nedladdning från DIS web och kan inte köpas på
DVD. Man kommer att kunna prova Disgen 2016 en
tid innan man måste betala licens (och vara medlem)
för att fortsätta använda den. En hel del lösningar kring
nedladdning, licenshantering och betalning med integration mot medlemsregistret ska också tas fram.
Mycket mera är det
Parallellt med det så kommer DIS att introducera en ny
grafisk profil samt en ny webbplats. Det senare kräver
en del samordning eftersom handledningen ska finnas
på webben. Så det kommer säkert att inträffa en hel
del incidenter kring detta när tusentals medlemmar
vill uppdatera från Disgen 8 till Disgen 2016. Men
det kommer vi att lösa om ni har förståelse för att det
kan strula ibland.
Och Christer avslutar; till våren kommer nya Disgen
2016 som vi väntat på. Programmet har fått en rejäl ansiktslyftning med överskådliga funktioner och en större
databas med modern lösning. En del nya funktioner,
som vi kommer att ha glädje av, tillkommer redan nu
och fler kommer senare.

Utbildning och utbildningsmaterial

DIS-Bergslagen har tidigare tagit fram kursböcker till
Disgen och håller nu på med boken för Disgen 2016.
Utbildningssamordnarna i regionerna kom vid ett
möte i maj ifjol överens som att det var smidigare att
använda ett och samma utbildningsmaterial istället för
att var och en skulle ta fram sitt egna. DIS-Bergslagen
fick därför i uppdrag att uppdatera kursboken.Gun
Utterström och Göran Thomasson har skött uppdateringsarbetet.
När den skarpa utgåvan av Disgen 2016 kommer,
räknar man med att den nya kursboken också ska vara
tryckt och klar för distribution. DIS har beslutat att stå
bakom utbildningsmaterialet och att det kan användas
av alla regionföreningar som så önskar. Den nya kursboken ska kunna användas till en lärarledd kurs med åtta
kurstillfällen om tre timmar per gång. Den ska också
fungera för självstudier.
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De åtta avsnitten lär från grunden ut hur man registrerar. Man arbetar med fiktiva personer i en särskild
datamapp som skapas i kursen.
Eftersom lanseringen av Disgen 2016 är försenad,
räknar inte vi i DIS Syd med att kunna genomföra några
reguljära utbildningar om det nya programmet före
hösten 2016. Håll alltså utsikt efter utbildningar i din
närhet i höstprogrammet som finns i nästa nummer av
DIS-kutabelt eller på hemsidan www.dis-syd.se.

Information om Disgen 2016

I förra numret av DIS-kutabelt uppmanade vi släktforskarföreningar i Blekinge, Skåne och Södra Halland
att kontakta DIS Syd, så ställer vi upp och informerar
om Disgen 2016 på föreningsträffar. Vår uppmaning
har inte lett till något större gensvar. Därför upprepar
vi vårt erbjudande om information om Disgen 2016.
Kontakta styrelsen, faddrar eller övriga funktionärer.
Kontaktuppgifter finns på sista sidan.

Utbildningsdag i Eslöv

Söndagen den 17 januari samlades funktionärer i DIS
Syd till en utbildningsdag om Disgen 2016. Vi hade
då laddat hem förutgåvan av Disgen 2016, som hade
funnits tillgänglig sedan några veckor. En del hade tittat
lite på det nya programmet, andra hade inte hunnit än
och ytterligare några var väl bevandrade, eftersom de
medverkat i betatesterna av programmet.
Vår lärare, faddern Anders Larsson från Svedala,
hade alltså att handleda en skara med varierad kunskapsnivå, vilket han skötte med den äran. Vi höll till
i ABFs lokaler i Eslöv, där värdinnan på stället, Kerstin Olsson, försåg oss med kaffe och mackor. Anders
inledde med konverteringen av Disgen 8.2 till Disgen
2016 och gick genom de funktioner som är nya eller
ändrade i förhållande till nuvarande programversion,
t.ex. att faddrarna blir som vilken person som helst,
samkönade äktenskap och det går att registrera både
biologiska, foster- och adoptivföräldrar för barn. Vi
ägnade tid åt sökfunktionen i programmet som ger nya
möjligheter jämfört med Disgen 8.2.
Efter avbrott för lunch, då Kerstin hade fixat så
att en av stadens pizzerior öppnat extra tidigt för oss,
fortsatte vår genomgång och då medverkade också
Patrik Hansson, en av utvecklarna av Disgen 2016,
som praktiskt nog är bosatt i Eslöv. Vi utnyttjade
möjligheten att fråga Patrik om det nya programmet.
I utbildningsdagen deltog Jan Nilsson, Marie Munke,
Anders I Andersson, Anders Lindberg, Kerstin Olsson,
Staffan Knös, Benny Olsson, Carl Strandberg, Torgny
Larsson, Helge Olsson, Lena Ringbrant Ekelund och
undertecknad. Alla var överens om att dagen hade gett
ett bra utbyte och att de som ännu inte prövat programmet hade blivit motiverade att göra det.

Mats J Larsson
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Mera om Disgen 2016
Redaktören bad Anders Larsson berätta vad han tycker
om Disgen 2016.

J

ag har använt förutgåvan under nästan två månader
nu och tycker den fungerar bra. Jag hade inga större
problem med konverteringen, ett par justeringar och allt
var på plats. Den största skillnaden är vid inmatningen,
men eftersom jag varit van att använda notisformuläret
så vande jag mig snabbt. Förutom bytet av databas så
finns det en del nyheter som jag särskilt uppskattar.
Möjligheten att ange typ av relation mellan föräldrar
och barn som adoptiv eller foster har länge efterfrågats
och är nu på plats. Den utökade sökfunktionen med
möjlighet till relaterad sökning mellan två personer

som förälder/barn eller två syskon ger nya möjligheter
till att hitta rätt familjer. Jag har också börjat använda
funktionen att koppla samman personer i fadder relationer. Jag har saknat möjligheten att se vilka barn en
person varit fadder till, men eftersom det nu bygger på
riktiga relationer mellan inmatade personer så ger det
en helt ny styrka för stöd i forskningen.
Det finns fortfarande saker som måste gås igenom,
bland annat utskrifterna där det även finns behov av
en del nya. Men med grunden nu lagd så ser jag fram
emot den nya versionen Disgen 2016. Hjälps vi alla åt
att diskutera och rapportera via Disforum på hemsidan,
så ser jag framtiden an med tillförsikt.

Anders Larsson

Kommande handböcker

I

senaste numret av Släkthistoriskt
forum, Släktforskarförbundets tidskrift, noterar vi att förbundet kommer
att lansera två nya handböcker under
2016. Dessutom kommer tre av de tidigare handböckerna att uppdateras.
De två nya handböckerna kommer
under sommaren med tillhörande
studiehandledningar; en om samisk
släktforskning och den andra om
källkritik och källhänvisningar. Det
betyder att förbundet då erbjuder hela
femton handböcker!

Det är de tre första handböckerna
som förbundet gav ut som ska uppdateras; Emigrantforskning, Okänd
fader och Kartforskning. Det har hänt
en del på dessa forskningsområden
sedan de handböckerna kom ut med
början 2008. Dessutom är upplagorna
slut. Därför är de nya utgåvorna efterlängtade noterar Släkthistoriskt
Forum.

MJL
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Välkommen till Årsmötet 2016
Söndagen den 3 april kl. 13.00 – 16.00
på Senioren i Hässleholm
DIS Syd kallar sina medlemmar till årsmöte söndagen den 3 april kl. 13. Årsmötet äger även
denna gång rum mitt i Hässleholm. Möteslokalen finns i Senioren på Tingshusgatan 2, på
bekvämt promenadavstånd från Järnvägstationen. Från stationen tar ni till vänster på Järnvägsgatan och tar därefter första avtagsvägen till höger som är Tingshusgatan. Den som tror mera
på GPS följer i stället anvisningen WGS 84, N56°9 551’, E13° 45 894 ’.

Årets föredragshållare heter Claes Westling och han
är 1:e arkivarie på Landsarkivet i Vadstena. Han kommer att berätta om att domstolsforska. Han har skrivit
en bok i ämnet - Domstolsforska - utgiven av Sveriges
Släktforskarförbund som nr 10 i deras handboksserie.
Boken kommer att finnas till försäljning.

Program
•
•
•
•

Claes Westling håller föredrag om domstolsforskning
Föreningen bjuder på kaffe eller te och smörgåsar
Årsmöte; dagordning, årsberättelse, bokslut och valberedningens förslag finns på hemsidan
Efter årsmötet finns det möjlighet att se den nya versionen av Disgen - Disgen2016 och att
söka i Disbyt, träffa styrelsen m.m.

Välkommen till årsmötet
och påverka verksamheten
i din förening eller bara umgås
en stund med likasinnade
DIS-kutabelt 2016-1
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Minne från tröskning i slutet på 1940-talet.

fter att de olika sädesslagen huggits med självbindare, dragen av tre hästar, sattes kärvarna upp i
skylar med 12-14 kärvar i varje. Gårdens folk hade
under skörden hjälp av extra arbetskraft från byn. När
kärvarna fälttorkat en tid, 10-14 dagar, beroende av
vädret, kördes de hem till gården för lagring i trösklängan i väntan på tröskverket. Tröskningen ägde i regel
rum strax innan sockerbetsskörden i oktober månad.
Tröskverket kom från Stamhem med Nils Ekström
som maskinist samt en säckpassare, en matare, en säckbärare och en framlangare. Övrig arbetsåtgång bestod
av gårdens eget folk. Sammanlagt kunde arbetsstyrkan
uppgå till tio personer. Tröskkapaciteten kunde uppgå

till 250-300 säckar pr dag, 1 säck = 100 kg. Att vara
säckbärare var det tyngsta arbetet under tröskningen,
säckarna skulle bäras till magasinet på andra våningen.
Husmor på gården hade i samband med tröskningen
några arbetsamma dagar då tröskfolket även skulle ha
mat och dryck. Dagen började kl. 7, förmiddagskaffe
kl. 9, middag kl. 12, eftermiddagskaffe kl. 3 samt
kvällsmat kl. 6. När tröskfolket slutat för dagen återstod för gårdens folk skötseln av djuren, utfodring och
mjölkning. Han som minns är

Hans-Bertil Olsson
Uppvuxen på Lindegård

Trösklaget t.v. samlat för fotografering

En kort paus för fotografering
Bilden t.h. är ett annat trösklag
än det som beskrivs i texten.

Tröskning med lokomobil
på Lindegård, Anderslöv
nr 6, 1915
Gårdens ägare lantbrukare
Hans Nilsson sitter på vagnen och håller om hunden.
Ofta bildades tröskelag av
många lantbrukare som
åkte runt och tröskade för
varandra.

10
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Är det inte krig så
är det lantmäteri!

sönerna. Du vet säkert att DIS i sin webshop har en
DVD med alla existerande Häradsekonomiska kartor
i lager. Dessa är dock inte anpassade för Disgen!

etta citat lär ha varit ett vanligt talesätt bland
bönderna under andra hälften på 1700-talet.
Under denna tid hade alla bönder en kollektiv del i alla
jordlotter i byn. Detta låg till grund för de kommande
jordreformerna. Det började med Storskiftet – varje
ägare skulle ha sin egen avgränsade yta av jord. På denna
mark kunde han sedan själv välja vad han ville odla.
Bebyggelsen i byarna behölls. Denna reform stadfästes
1757. Förrättningarna tog lång tid och krävde många
lantmätare. Tusentals förrättningar genomfördes runt om i landet fram till 1803.
Nu utfärdades en ny förordning om Enskifte; en markyta per ägare på vilket de egna
husen skulle placeras. På grund av markernas
varierande karaktär runt om i landet kom denna reform inte få genomslag annat än i Skåne.
Godsägaren Rutger Maclean på Svaneholm
var en föregångare, som redan 1873-86 hade
genomfört denna typ av skifte. På Svaneholm finns idag
en mycket intressant utställning kring detta!
År 1827 införs en ny typ av skifte, Laga skiftet;
varje markägare kunde få ha upp till tre olika jordlotter,
som var och en hade lite olika karaktär med indelning
på åker, äng och utmark. Denna reform genomfördes
fram till 1928.
Vill du fördjupa dig i jordreformerna kan jag rekommendera arkivguiden Med kartan i fokus, utgiven
av Riksarkivet (ISSN 0562-8547).
De häradsekonomiska kartorna speglar ofta läget
efter genomförda laga skiften. Här kan du även se de
ej skiftade markerna ofta med många långa smala remsor. Vid varje arvskifte delades ju marken upp mellan

Fler spännande kartor för Disgen
Lagom till jul släppte DIS tre nya USB-minnen i
sviten med dessa häradsekonomiska kartor anpassade
för Disgen: Blekinge, Kristianstad och Malmöhus län.
Med dem som underlagskartor får du nu en fin bild
över hur det såg ut i din släkts hemtrakter. Kartorna är
preparerade en och en i s.k. kartpaket. Dessa kan du
enkelt importera till Disgen. På USB-n finns tydliga
anvisningar om hur du går till väga!

D

Häradsbeskrivningar
ingår också!
USB-minnet innehåller
inte bara Disgen-kartorna
utan också originalkartorna
och därtill ett stort antal
häradsbeskrivningar med
uppgifter om varje gård
sockenvis. Här hittar du ytterligare information om
gårdarnas storlekar, marktyper och anläggningar och
ofta också en ägarlängd.
Passa på!
Du kan väl knappast hitta en bättre present – till dig
själv eller någon annan i släkten med Disgen i sin hand!
Du kan beställa dem via nätet eller per telefon av Marie
eller Helena på DIS kansli, 013-14 90 43.

Björn Johansson

V

Mera om kartor

i presenterade i förra numret av DIS-kutabelt att
vi har fått en kartfadder i DIS Syd, Lena Ringbrant
Ekelund. Lena har lovat skriva artiklar i kommande
nummer av vår tidning under rubriken Kartskolan.
Det blir spännande eller hur? Den som också vill både
se och höra Lena ska bege sig till DIS-träffen Eslöv den
7 maj, då temat är Kartan i Disgen. Adresser och tider
kan ni se i vårprogrammet på sidan 15. Observera att
ni måste anmäla er till våra träffar i Eslöv.
Dessutom måste redaktören berömma DIS egen
kartguru Björn Johansson i hans val av exempel på
häradsbeskrivning ovan; Hjerup. Redaktören är född
och uppvuxen på Hjerup 4, som då låg mitt emot
järnvägsstationen i Uppåkra. Stationsbyggnaden finns
kvar, men hållplatsen har flyttats något söderut och
heter numera Hjerup. På Hjerup 4 ligger nu för tiden
Jakriborg, Hansastaden på slätten. Så kan det gå när
man lämnar fädernejorden!

MJL
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Macspalten
Macspaltens framtid i DIS-kutabelt

M

acspalten förekom för första gången på sidan
10 i Diskulogen nr 49, oktober 1999.
Fr.o.m. nr. 3, 2002 har regelbundet också en
version förekommit i DIS-kutabelt. I sexton år
har man alltså kunnat läsa Macintosh-nyheter
regelbundet. Fr.o.m. 2016 kommer spalten att
endast dyka upp sporadiskt i DIS-kutabelt.

tar en del av kostnaden för översättning av den engelska
manualen. (GenSoft har tagit in en offert).
Gamla DISGEN
4) Att de nya rön och lösningar som finns för att lösa
problemen med de nya Mac-datorerna med G3 processor och OS 8 system, når ut till alla användare. Arne
Wallgrens förslag till lösningar är inte tillräckliga för de
nya maskinerna och programmen. (Det finns lösningar
på startproblemen och problem med, men de har inte
nått ut till alla).

Helge Olsson

Mac- o Reunionfadder
helge@dis-syd.se
I den första spalten i Diskulogen från 1999
kunde man läsa följande (artikeln ses intill):
Mac-spalten
Ja, Du läste rätt. Det är en spalt där vi hade tänkt
att Mac-användare i framtiden kunde ventilera
sina spörsmål, frågor och funderingar och på så
sätt hjälpa varandra till rätta.
Mac-användaren har ju sällan haft problem,
har det funnits problem så har de lösts ute på
fältet av faddrarna och görs så i stor utsträckning
fortfarande när det gäller DISGEN-programmet.
Om Reunion
Nu har vi fått ett nytt program, Reunion och med
det, nya frågor och spörsmål. Enligt uppgift från
GenSoft har ca 175 f.d. DISGEN-are anammat erbjudandet att köpa Reunionprogrammet.
En hel del har hunnit bli riktigt kunniga på att
hantera programmet, men många är bara i början och behöver råd och hjälp. Det finns en s.k.
mailinglista där Reunionanvändare i Norden kan
diskutera och hjälpa varandra. Det är en riktigt
bra informationskanal och ett bra hjälpmedel.
Det finns också en 26-sidig Handledning på
svenska och en ca 200-sidig Manual på engelska.
Men vi anser att detta inte är tillräckligt, för att
alla önskemål bland de MAC-användande DISmedlemmarna skall vara lika väl tillgodosedda
som för PC-användarna.
Vad önskar vi då? Jo följande önskemål vill
vi framföra till DIS-styrelse.
1) En MAC-spalt för Mac-användare i Diskulogen, där Mac-spörsmål kan ventileras (är härmed
uppfyllt / Red.).
2) Reunion-faddrar i varje distrikt.
3) En Reunion-manual på svenska, att DIS
DIS-kutabelt 2016-1
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Saxade tips och notiser
Halmstad nästa. Nu är det klart med nästa års Släktforskardagar står det på Rötter. Hallands Släktforskarförening och Sveriges Släktforskarförbund har undertecknat
ett samarbetsavtal som innebär att Släktforskardagarna
2017 kommer att anordnas i Halland, plats Halmstad.
Halmstad Arena kommer att husera arrangemanget,
datum kommer att vara den 26-27 augusti 2017 och
temat Vägar till Västerhavet. Årets Släktforskardagar
arrangeras i Umeå, se annons nederst på sidan.
Sveriges dödbok 1901-2013. Nu är storsäljaren tillbaka
på lager, signaleras från Rötter. En DVD-skiva som
numera fungerar både för MAC och
PC användare. Sveriges dödbok (sjätte
utgåvan) innehåller uppgifter om alla
som avlidit i Sverige från 1901-2013, ur
myndighetsdatabaser och genom projektet Namn åt de döda. Denna version
är kompletterad med omkring en miljon
avlidna för perioden 1901-1946, som
frivilliga medarbetare har registrerat i
projektet, vilket gör hela tidsperioden
komplett. För åren 2010-2013 har det tillkommit
381 000 avlidna sedan förra utgåvan. Totalt innehåller
dödboken 9 290 000 poster.

14

Volymer med slutår 1945 har publicerats, meddelarRiksarkivet. Nu har nästan 1 200 skannade volymer
(huvudsakligen kyrkoarkiv) släppts enligt gällande
sekretessregler på 70 år. Det är den senaste anteckningen
i volymen som styr när den får släppas. Undantaget
är volymer från Göteborgs landsarkivs distrikt som
kommer senare.
I 1930 års folkräkning i Digitala forskarsalen hos
Riksarkivet finns nu även personer födda 1915 sökbara.
Alla personer som var skrivna i Sverige 1930 registreras, men det är enbart personer äldre än 100 år som
är sökbara (p.g.a. personuppgiftslagen,
PuL). Databasen har också uppdaterats
med sökbara poster i 57 församlingar
fördelade på sex län; Älvsborg, Värmland, Västerbotten, Uppsala, Stockholm
och Göteborgs och Bohus län.
SCB-utdrag födda, vigda, döda år
1945 finns nu tillgängliga i SVAR,
Digitala forskarsalen. Nu finns år 1945
publicerat ur SCB-utdragen över födda, vigda och döda.
Material ur kyrkoarkiven där slutåret är 1945 släpptes
under januari månad.

DIS-kutabelt 2016-1

Program för DIS Syd våren 2016

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

ÅRSMÖTE DIS Syd
2016-04-03
Plats: Senioren Hässleholm
Tid: 13.00 -16.00
Föredragshållare: Claes Westling 1:e arkivarie på Landsarkivet i Vadstena berättar om att domstolsforska.
ESLÖV
Plats: ABF-lokalen Kanalgatan 30 A, Obs! Ny adress
Tid: 13.00 -16.30
Obligatorisk anmälan
Kontaktperson: Kerstin Olsson
kerstin@dis-syd.se, 0733-32 46 48
Kostnad 40 kr inklusive kaffe, te och smörgås.
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
Det planeras en nybörjarcirkel i samarbete med
Folkuniversitetet om grunderna i Disgen 2016 med
kurstart i april, om intresset är tillräckligt. 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.
2016-04-09
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.
2016-03-20
DIS-träff
2016-04-17
DIS-träff
2016-05-08
DIS-träff

Släktforskarträffar 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 arrangerar.
MALMÖ
2016-03-19
Plats: Malmö Stadsarkiv, Bergsgatan 20
Tid: 10.00-16.00
Föredrag om DNA, Arkiv Digital, om släktforskningsprogram och andra källor än kyrkböcker
Magasinsvisningar och utställningar, hjälp för släktforskare av Malmö Släktforskarförening och Arkiv
Digital. DIS Syd finns på plats
Se annons sid. 12
DIS-kutabelt 2016-1

YSTAD
2016-04-02
Skånes Genealogiska Förbunds Årstämma
Plats: Filmsalen, Nils Ahlins gata 4 B, börjar kl. 14.
Släktforskardag med temat Forskning över gränserna
Plats: Forum Ystad på gamla regementet, Björnstjernegatan 10 A-C, DIS Syd finns på plats
Tid: 9.00-13.00
Se annons sid. 12
HOVMANTORP
2016-04-09
Plats: Allhallen/Folkets Hus, Parkgatan 1
Släktforskning i Sydost
Tid: 10.00-16.00
DIS Syd och DIS Småland finns på plats
Se annons sid. 8
15

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 180 kr om året, 90 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
Torgny Larsson
Lotta Sörensen
Helge Olsson
Kerstin Olsson
Thomas Björk
Lena Ringbrant
Ekelund

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

Staffanstorp
Teckomatorp
Limhamn
Lund
Kallinge
Eslöv
Ronneby

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

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

Svedala			
Tving
0721-505333
Lund
046-126018
Kristianstad 044-331103
Kallinge
0457-24413
Malmö
040-232373
Malmö
040-510766
Sölvesborg
0704-407436
Anderslöv
0410-20002
Eslöv
0733-324648
Höör
077-3788685

Kamrersgatan 17

264 31 Klippan

284 92 Perstorp
291 46 Kristianstad

Övriga funktionärer
Christer Thörn
Mats J Larsson

Perstorp 405
Lekholms väg 35

046-255788
070-3442112
0706-849685
0708-397908
0735-28 88 25
0733-324648
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

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
torgny@dis-syd.se
lotta@dis-syd.se
helge@dis-syd.se
kerstin@dis-syd.se
thomas@dis-syd.se

Disgen
Disgen
Disgen
Disgen
Disgen
Disgen
Min Släkt & Disgen
Min Släkt
Apple/Mac
Apple/Mac
Linux, Gramps

0435-711060

lena@dis-syd.se

Kartfadder Disgen

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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