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Tryck

ag vill börja med att tacka för förnyat förtroende som föreningens ordförande. Jag har tappat ordningen på hur många år som jag blivit omvald.
Gissar att det är ca 20 år?
Likaså vill jag passa på att tacka min fantastiska styrelse och de adjungerande ledamöterna Christer Thörn och Mats J Larsson. Mats vår
fantastiska redaktör, som överträffar sig vid varje nummer. Likaså vår
sekreterare Anders I Andersson som gör underverk med vår hemsida.
Styrelsemötena är inspirerande och personkemin är mycket bra. Styrelsen
fungerar synnerligen väl.
Jag vill även passa på att gratulera och tacka DIS Öst för sin nya tidning
DISPLAY nr 2. Utan tvekan DIS-organisationens snyggaste och professionellaste layoutade tidning. Det är en njutning att läsa den!
Vill också tipsa om en smart möjlighet. Man kan ju bli familjemedlem
i både DIS och DIS Syd. Då får man ett eget medlemsnummer vilket innebär att man har möjlighet att sända in ett eget Disbyt-utdrag och får då
svaren sända direkt till familjemedlemmen.
Avgiften för familjemedlemskap är 115 kr varav 90 kr går till DIS
och 25 kr till DIS Syd. Priserna gäller för år 2016. Vill du betala ett
familjemedlemskap på kan du sätta in beloppet på DIS Plusgirokonto
14 033-5, ange medlemsnummer och att det gäller familjemedlemskap
samt familjemedlemmens e-postadress.
Som vanligt vill jag önska er alla en riktigt skön och god sommar, glöm
inte att dokumentera era gravstenar och glöm inte heller att hälsa på era
släktingar.
Vi syns och hörs!

Jan Nilsson
Eder Ordförande

GL Tryck Kristianstad

DIS Syd
Porfyrvägen 20, 224 78 Lund
046-2221690
Bg 4025888-1
Org.nr 246-7058
Hemsida:
http://www.dis-syd.se

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

dis@dis.se
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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 044-12 63 91
eller mats@dis-syd.se. Manusstopp
för årets tredje nummer är den 5
september 2016.

Fotografer i detta nummer är Jan
Nilsson och redaktören. Lena Ringbrant Ekelund och Helge Olsson har
bidragit med illustrationer av sina
artiklar. Bilderna till Dick Harrisons
föredrag har hämtats på Wikipedia
och på Fader okänd från Rötterbokhandeln. Fotot på Karin Åström Iko
är från Riksarkivets hemsida.
DIS-kutabelt 2016-2

Redaktörens spalt

D

etta nummer av DIS-kutabelt avslutar mitt första
decennium som redaktör. Jag gick med i DIS Syd
hösten 2004 och tog då mina första lärospån i Disgen.
I DIS-kutabelt nummer 4, 2005 sökte man en ny
redaktör. Min arbetsplats hade upphört sommaren
samma år. Med andra ord fanns intresse och tid för
mera engagemang för släktforskningen.
I första numret 2006 upprepade ordförande Jan att
tidningen sökte en redaktör. Enligt Jan kontaktade då
min hustru honom och meddelade att hon hade en man
som kanske kunde vara ett redaktörsämne. Jag har inte
samma minnesbild, men jag är inte den som vill spräcka
en bra story och dessutom kanske bli osams med min
ordförande. Nåväl, jag kontaktade Jan, skickade honom
några arbetsprover och bjöds in till vårens styrelsemöte
på Arkiv Center Syd i Lund.
Jag har inga formella meriter när det gäller skrivande
annat än mitt studentbetyg i svenska. Däremot har
jag skrivit mycket i de olika arbeten jag haft och jag
tycker att det är skoj att skriva! Jag minns inga detaljer
från mötet, men styrelsen ansåg mig hålla måttet och
jag blev redaktör. I nummer 2, 2006 presenterades
jag och medverkade med mina första artiklar, ett referat av föredraget vid årsmötet i Klippan 2006 med
rubriken Elisabeth Reuterswärd läste lagen för årsmötet
och Rofmordet vid Höjebro, om mordet på min farmors
morfar 1886.
Fr.om. nr 3 2006 har jag varit redaktör för vår tidning och gjorde min första reportageresa för tidningens
räkning till Släktforskardagarna, det året i Stockholm.
Sedan dess har jag deltagit i och skildrat samtliga Släktforskardagar, många med vår alltför tidigt avlidne kassör
Caj Nilsson som reskamrat. Minnesgoda läsare minns
säkert våra äventyr från Falköping till Arboga.
När jag började var Björn Jansson den som stod
för layouten och jag för tidningens innehåll, liksom
min företrädare Bo Nordenfors hade gjort. Björn var
då närmast Allt i allo i DIS Syd. Förutom jobbet med
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tidningen, var Björn Disbytombud, styrelseledamot
i DIS Syd och föreningens kassör. Björn ville lämna
tidningsmakandet och frågade mig på hösten 2007 om
jag kunde tänka mig att ta över. Eftersom jag inte minns
om jag avbröt kursen i Konsten att tacka nej eller om jag
fick underkänt, så jag tackade ja. Björn lärde mig under
några söndagseftermiddagar att arbeta i InDesign, som
vi gör tidningen i. Sedan första numret 2008 gör jag
tidningen själv och det har jag inte ångrat.
När jag summerar tio år som redaktör har det blivit
nästan 225 artiklar inräknat 40 redaktörspalter, ca 25
referat av föredrag, 10 bokrecensioner och många,
många notiser. Sedan nummer 3, 2012 görs tidningen
genomgående i två spalter per sida i Garamond 11
punkter för bättre läsbarhet. Sedan julnumret 2013 får
jag trycka tidningen i färg, vilket är mycket roligare.
Jag vill passa på att tacka de personer som under
åren bidragit med artiklar. Jag kan inte räkna upp alla,
men Mac-spaltens Helge Olsson har medverkat i alla
nummer. Trots annat meddelande i förra numret finner
ni även denna gång en Mac-spalt med Helge (s. 16).
Vår förre redaktör Bo Nordenfors, faddrarna Bengt
Kjöllerström, Torgny Larsson och Bo Lundgren samt
de olika Disbytombuden har bidragit med mycken
kunskap till våra läsares fromma, liksom vår förre fadder Ove Billing, som avled 2012. Tidningens fotograf
och ansvarige utgivare har fotograferat, fotograferat
och fotograferat. Tack för det! Numera kan Jan inte
delta i alla evenemang så redaktören ibland får sköta
fotograferandet själv, vilket också är lärorikt.
Jag önskar läsarna nöjsam läsning och en angenäm
sommar var ni än befinner er, i bilen, båten, husvagnen
eller hängmattan. Jag reser till Umeå i augusti. Ses vi?

Mats J Larsson
Innehåll
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Lenas kartskola: En resa med Google Earth (del 1)
som är placerad i en församling och som vi lägger in
koordinaterna till.
Jag tror att många av er vet hur man lägger in egna
orter i Disgens ortträd, så det tänkte jag inte skriva
om nu, men hör bara av er till mig om ni vill ha hjälp
med det.
Jag tror däremot inte att så många vet hur man
lägger in rätt koordinater, så det tänkte jag börja med
nu.

D

et finns flera mer eller mindre bra sätt att presentera sin släktforskning för icke-släktforskande
personer. Om man försöker berätta kan man ofta inte
hålla kvar intresset så länge, utan man får höra; Du, det
är intressant, men jag har inte tid just nu. Kan vi ta det
vid ett annat tillfälle?
Att då använda bilder och kartor (och Google Earth)
för att visa var släktingar bodde, arbetade och flyttade
väcker lättare intresset.
En resa på Google Earth
Jag tänker att ni ska få lära er hur man gör en resa
i Google Earth och då måste alla orter som vi ska
använda vara Disgenorter. En Disgenort är inte bara
en stad eller en by, utan även ett torp, en gård, en lägenhet, en gravsten eller en favoritplats av något slag
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Ortsstrukturen
Disgens svenska orter är uppdelade på följande sätt:
först län, sen kommuner och därefter församlingar.
Denna grundläggande ortsstruktur ska man inte röra!
Församlingarnas kyrkor har även fått sina koordinater
och om man inte anger några koordinater för orten
under församlingarna, så är orten placerad på samma
ställe som församlingens kyrka.
Kartfönstret
Öppna kartfönstret genom att klicka
på ikonen för Visa kartan i verktygsfältet. Om du har ändrat något
i ortsdatabasen så kommer det upp
en textruta om att kartans databas
behöver uppdateras och då är det bara att klicka OK
och vänta.
Nu ser du ortsträdet till vänster och en grön karta till
höger. Zooma in på kartan genom att rulla på musens
hjul eller håll ner CTRL samtidigt som du klickar på
+ eller -.
Klicka därefter fram en församling som du har lagt
in egna orter i. Det ser du genom att det finns ett plustecken framför församlingens namn. Markera namnet
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på församlingen, håll ner vänster musknapp och dra
pekaren in på kartan innan du släpper knappen. Då
blinkar en röd cirkel på platsen för kyrkan. Om du inte
ser kyrkorna och deras namn så är troligen inte Visning av kyrkor i rutan till höger om
kartan förbockad. Om du inte ser fältet
till höger, så klickas det fram på Välj
information ur olika lager som har en
ikon till vänster om ortsträdet.
Lägg till koordinater
Det är viktigt att du inte dubbelklickar på församlingen
när du vill se de underliggande orterna utan klicka bara
på plusset framför.
Håller man ner vänster musknapp och drar
muspekaren ut i kartan
från en egen ort, så kommer den röda pricken att
blinka på kyrkan så länge
vi inte har lagt in egna
koordinater - det ska vi
göra nu.

Gå via Internet
till Eniro.se eller
Hitta.se och leta
rätt på din ort.
Högerklicka och
välj GPS-koordinater.
Nu ska du kopiera RT90 koordinaterna genom att
markera dem, högerklicka och kopiera.
Därefter går vi tillbaka till Disgen och letar upp den
egna orten som ska få sina koordinater. Högerklicka på
ortsnamnet. Välj Hämta koordinater från klippbuffert
så är allt klart! Testa genom att högerklicka och dra
musen ut på kartan. Då blinkar den röda cirkeln
förhoppningsvis på rätt ställe.

Bilder på orten
Nu är det dags att lägga in en bild och gärna en
beskrivning på orten.
Bilden som du skannat av eller fotograferat lägger
du i DgPic på samma ställe som dina personbilder. Du kan även ta skärmklipp på
Google Maps eller Google Earth. Använd
då det lilla skärmklippverktyget som finns
i de flesta datorer. Det brukar finnas under
Tillbehör i Windows. Obs! Se till att bildens filnamn
blir jpg med små bokstäver, annars kan det bli problem
när vi exporterar till Google Eart.

Klicka på Redigera orter på menyraden
och gå till rätt ort t.ex. Vankivavägen 33.
Dubbelklicka på orten så öppnas samma
formulär som där man lägger till egna orter.
Där klickar du på fliken Bild och hämtar
bilden som du tidigare la in i DgPic. Skriv gärna något
om orten under fliken Beskrivning.
Lägg nu in notiser Flyttade, Inflyttad och Utflyttad i
rätt kronologisk ordning. Lägg till rätt koordinater för
orterna, bilder och beskrivningar så är du beredd för
resan på Google Earth, som vi kommer att göra i nästa
nummer av DIS-kutabelt.
Om du inte vill vänta, gå på in Handledningen
till Disgen 2016 https://www2.dis.se/handledningdisgen-2016 och klicka på Orter och kartor så hittar
du massor av bra instruktioner.
Kontakta gärna mig om du har några kartfrågor.

Lena Ringbrant Ekelund
Kartfadder
lena@dis-syd.se
tel 0435-71 10 60
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Domstolsarkiven för släktforskare

D

en rubriken hade Claes Westling satt på det föredrag han höll vid DIS Syds årsmöte den 3 april
2016. Claes Westling är i vardagslag 1:e arkivarie på
Landsarkivet i Vadstena.
Vi började i Nävelsjö socken i Njudungs eller Östra
härad i Jönköpings län. Östra Häradsrätt behandlade
sommaren 1678 ett mål om ett arv. Salige Gabriel
Jonsson hade två söner med sin första hustru, Samuel
som var gift med Elin Jonsdotter samt Elsa Svensdotters
avlidne man, arvingar i Runneryds skattegård. Gården
hade behandlats i Östra Häradsrätten redan 1602, då
det finns dokument som styrker att en Jan Håkansson
löste ut sina syskon ur Runneryds skattegård.
Claes ville med sitt exempel visa på vilka möjligheter
som domstolsarkiven ger oss släktforskare att få veta
mera om släktingar och platser under tidigare århundraden jämfört med den tid då informationen oftast kan
sökas i kyrkoböckerna.
Nästa exempel hämtade Claes från Östergötland.
Farman Jansson i Källstad tvistade 1662 med sin halvbror Per Hansson i Hageby, Roglösa socken, om ett
arv efter deras gemensamma mamma, Elin Månsdotter
som avlidit 1659. Hennes efterlevande man var Hans
Persson i Hageby. Farmans far var salige Anders Bökie i
Alvastra, Västra Trollstad (Dals Häradsrätt 13/2 1662).
Vi fick följa Claes ansträngningar med att hitta rätt
arvsberättigade personer, som varit besvärligt, genom
att de många inblandande personerna, ofta bar samma
namn.
Domstolsarkiven kan ge så mycket mera information än kyrkoböckerna, fortsatte Claes. Det är aldrig
bortkastad tid att läsa domböcker, underströk han. Läs
hellre dem än deckardrottningar!
I domstolsarkiven kan man alltså
hitta beskrivningar som säkerställer
samband genom t.ex. arvstvister
som tvingar fram uppgifter om
äldre generationer eller bördstvister
som avslöjar förhållanden under
en tid som saknar arkiv. Man kan
finna vittnesmål från en gamling
om saker som hände eller fanns i
hans ungdom. Claes menade att få
andra typer av arkivmaterial ger ett
sådant djup och liv åt de enskilda
människorna i vår historia och deras villkor. Här kan vi få närbilder
av människorna och deras villkor
förr i välden; kläder, mat, arbete,
synsätt, känslor och miljöer. Många
offentliga arkiv innehåller bra, men
ofta kortfattad och blodlös infor6

mation. Den berättande texten i domboken ger liv åt
historien. Rättegångarna tvingar skrivarna att gå in på
detaljer, som i dessa två exempel;
Tjuvar i Skänninge oktober 1649. Stadens organist
Hans Giörgen och hans svägerska hade blivit sedda om natten av två kvinnor som vaktade med yxor på tjuvarna, som
beskrivs så. Mannen hade höga stövlar, svarta hängande
(slochotta) kläder, en liten svart hatt och lockigt svart hår.
Kvinnan hade vit skinnpäls eller kjortel och på huvudet
en liten mössa fordrad med hermelin.
Vallackaren Karl Bose anklagad för tidelag 1658. Han
beskrivs som ogift ca 30 år och en person som försörjt sig
genom att avliva och flå djur, men också genom att räfsa
löv, slå lie och hugga ved. Han har pyntat kläder och mössa
med räv- och ekorrsvansar samt skällor eller bjällror och
tett sig som en narr och dansat på fester mot betalning i öl
och brännvin, även hos förnämligt folk heter det.
Därpå gick Claes kort genom den dåtida domstolsorganisationen med häradsrätter och tingslag på
landsbygden och rådhusrätter i städerna, som första
instans. När hovrätterna etablerades 1614 förvandlades
lagmansrätterna till en andra instans mellan häradsrätterna och hovrätt. På 1800-talet ansågs lagmansrätterna som ett onödigt mellanled och avskaffades 1849.
Kungamakten kom att kvarstå som högsta instans fram
till att Högsta domstolens tillkomst 1789.
Claes illustrerade, genom en protokollsida i Dals
häradsrätt i Göta Hovrätts arkiv från 1707, vad som en
häradsrätt hade att behandla vid ett ting. I inledningen
nämns platsen för tinget och vilka som var närvarande.
De första ärendena handlade om uppbud vid försäljning
av två olika fastigheter. (Det krävdes totalt fyra uppbud
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vid försäljningen av en gård, något som kunde ta ett
år). Sedan följde ett lägersmål som ledde till böter och
försörjningsplikt. Därpå var det en tvist om dikning,
en tvist om pant och en tvist om skuld samt det sista
ärendet på sidan som handlade om trakasserier. En salig
blandning med andra ord.
Han tipsade också om att det finns ett omfattande
bilagematerial till protokollen, som det är lätt att förbise
när man söker i arkiven och han visade som exempel på
det en bilaga med en släkttavla med fyra generationer
från Ydre häradsrätt 1787.
Ett annat tips från Claes var att vi ska vara observanta på att personer i samma familj kunde ha olika
släktnamn, allteftersom det bruket bredde ut sig. I en
bouppteckning från Söderköping 1796 efter arbetskar-

len Per Perssons änka Anna Stina Månsdotter fanns
dessa barn; sjötullsvisitatören Daniel Söderstrand, soldaten Per Kran, kakelugnsmakargesällen Gustaf Lind
och Christina Söderstrand.
Genvägar till domboksutgåvor och register till dem
kan finnas på Internet. Det finns bouppteckningar och domböcker via abonnemang både hos Arkiv
Digital och i den Digitala forskarsalen på Riksarkivet/
SVAR. Studera gärna deras websidor om vad som finns
tillgängligt via nätet. Ancestry tillhandahåller f.n. inga
domstolshandlingar för Sverige i sitt abonnemang.
Som avslutning berättade Claes om hur det gick till
när Göta Hovrätts arkiv flyttades från Jönköping till
Landsarkivet i Vadstena, hans arbetsplats. Det skedde
först 2008 och då kom 5,5 km papper i 39 lastbilar. Det
arkivet innehåller mål från och med 1635 med handlingar, äganderättshandlingar från 1500-talet, adelns
bouppteckningar och testamenten t.o.m. 1917, kartor
från 1600-talet och framåt, advokatfiskalens arkiv och
domstolskopior från hela Götaland.
Kopiorna beror på Gustaf Vasas misstänksamhet.
Han trodde att fogdarna som skulle sköta uppbörd
av skatt och böter fuskade med redovisningen. Därför
infördes även bestämmelser om kopior av domstolsprotokoll. Kopior (renovationer) av både domböcker och
småprotokoll sändes därefter årligen in till hovrätterna.
De äldsta renovationerna i Göta hovrätts arkiv är från
Vartofta 1590.
Som slutord uppmanade Claes oss att göra som de
kloka kamelerna; Gå till källorna!

Mats J Larsson
Mycket mer om domstolsforskning kan ni läsa i Claes
Westlings bok Domstolsforska. Han hade inte den med
sig till försäljning på årsmötet, men den finns dock att
köpa i Rötterbokhandeln och ingår som handbok nr
10 i Sveriges Släktforskarförbunds handbokserie, fn
255 kr (www.rotterbokhandeln.se).

DIS Syds årsmöte 2016

E

tt sjuttiotal medlemmar hade samlats i Hässleholm
söndagen den 3 april för DIS Syds årsmöte. Vi höll
liksom de senaste åren till i en lokal som heter Senioren mitt i staden. DIS Syds ordförande Jan Nilsson
hälsade oss välkomna till årsmötet innan han lämnade
över ordet till dagens föredragshållare Claes Westling,
1:e arkivarie på Landsarkivet i Vadstena som berättade
om att domstolsforska. Ett referat av föredraget finns
på sidan 6.
Efter föredraget bjöd föreningen årsmötesdeltagarna
på kaffe, te och goda smörgåsar. Därpå tog årsmötet sin
början. Jan valdes som mötesordförande och Anders I
DIS-kutabelt 2016-2

Andersson, föreningens sekreterare och webbmaster,
utsågs till mötessekreterare. Lena Ringbrant Ekelund,
Klippan och Lennart Bundy, Malmö valdes till justeringsmän. Jan redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse för 2015 och kassören Marie Munke föredrog
den ekonomiska redovisningen. Året hade gett ett
underskott på drygt 21 700 kr. Revisionsberättelsen,
där revisorerna tillstyrkte att styrelsen skulle beviljas
ansvarsfrihet för det gångna året, lästes upp av Jan.
Stämman beslutade att fastställa den föreslagna resultatoch balansräkningen för 2015 och beslöt därefter att ge
styrelsen ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.
Årsmötet fastställde därefter styrelsens förslag
till verksamhetsplan och budget för 2016. Årsmötet
7

Årsmötet är på plats i Senioren och väntar på att förhandlingarna ska börja efter kaffepausen

fastställde oförändrad medlemsavgift i DIS Syd för
2017, alltså 50 kr för helbetalande och 25 kr för
familjemedlem samt bestämde att reseersättning skulle
utgå som tidigare enligt statliga normer, f.n. 18:50 kr
per mil.
Jan Nilsson, Staffanstorp, valdes om som föreningens ordförande för 2016. Som styrelseledamöter på två
år omvaldes Bo Lundgren, Kallinge, Kerstin Olsson,
Eslöv samt Anders I Andersson, Limhamn. (Staffan
Knös, Ronneby, Anders Lindberg, Lund och Marie
Munke, Teckomatorp har ett år kvar i styrelsen).
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse tre ombud
till Sveriges Släktforskarförbunds årsstämma 2016
i Umeå, som äger rum fredagen den 19 augusti.
Revisorn Sven-Erik Eliasson, Båstad hade avböjt att
fortsätta sitt uppdrag på grund av hälsoskäl. Tommy
Lilja, Eslöv omvaldes som revisor och Helge Olsson,
Anderslöv, tidigare suppleant, nyvaldes som revisor.
Till revisorssuppleant utsågs Lennart Bundy, Malmö.
Årsmötet valde om Christer Thörn, Perstorp som sammankallande i valberedningen och Gunnar Persson,
Höganäs som ledamot.
Vid sitt konstituerande sammanträde den 20 april
utsåg styrelsen för DIS Syd Marie Munke till föreningens kassör och Anders I Andersson till dess sekreterare.
Som föreningens ombud på Sveriges släktforskarförbunds årsmöte i Umeå den 19 augusti utsåg styrelsen
Marie Munke, Bo Lundgren och Mats J Larsson.

Mats J Larsson
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Anders Lindberg, som är utbildningsansvarig i DIS Syd, svarade på många frågor om Disgen 2016 före och efter årsmötet
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Släktforskningens dag i Malmö

M

almö släktforskarförening
med flera arrangörer passade
på att fira Släktforskningens dag i
Malmö Stadsarkiv lördagen den 19
mars. Arrangemanget gick av stapeln
i Stadsarkivets nya lokaler på Bergsgatan 20. Om man reser med tåg till
Malmö för att besöka Stadsarkivet,
ligger det på bekvämt promenadavstånd från stationen Triangeln.
Redan innan Stadsarkivet öppnade
kl. 10 ringlade sig kön lång utmed
trottoaren utanför huset, som en
gång inrymde tidningen Arbetet.
Släktforskningens dag hade år
2016 temat DNA i släktforskningen.
Peter Sjölunds föredrag i ämnet drog
en fullsatt Karl Hovbergs sal. Det
gavs också möjlighet för hugade att
topsa sig till gängse kostnad. Det var
så populärt, så att topsnings-kiten
tog slut.
Vi från DIS Syd fanns på plats
för att presentera föreningen DIS
produkter. Timingen var fullständig, eftersom föreningen DIS
släppt vårt nya släktforskningsprogram Disgen 2016 kvällen före. Många intresserade
passade på att se det nya programmet och fråga om

pris, datum för release, programmets fördelar m.m.
Från DIS Syd var det Anders Lindberg, Jan Nilsson,
Kerstin Olsson och undertecknad som
svarade på frågorna.
Bland övriga föredragshållare kan
nämnas Nätverket Unga Släktforskare
som presenterade sig, Niklas Hertzman visade Arkiv Digitals nyheter och
vår egen fadder Torgny Larsson berättade om släktforskningensprogrammen
MinSläkt och Genney. Anette Starnäs
från Stadsarkivet höll föredrag om hur
man kan jobba med andra källor än
kyrkoböcker.
På plats fanns naturligtvis också
Malmö Släktforskarförening som hjälpte
intresserade med att leta anor i arkiv
och register och dessutom stod för
kaffeserveringen. SGF fanns givetvis på
plats med sitt bokbord där bl.a. Marie
Munke och Anders I Andersson sålde
litteratur för glatta livet. I deras hägn
fanns också Skånes Knektregister med
Gösta Gansmark. Naturligtvis fanns
stadsarkivets personal också på plats för
att visa och berätta om sina arkiv och sina
samlingar. Min hustru passade förståss
då på att köpa en bok om sin stad Mitt
hjärtas Malmö av Stefan Ersgård plus en
dvd om staden i hennes hjärta.

Mats J Larsson

Jan Nilsson till vänster och till höger Mats Larsson
och Anders Lindberg berättar om Disgen 2016 vid
Släktforskningens dag på Malmö Stadsarkiv.
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Släktforskning i Sydost

F

ör andra året arrangerades lördagen den 9 april den
regionala släktforskardagen Släktforskning i Sydost.
Arrangörer var Blekinge Släktforskarförening, Kronobergs Genealogiska Förening, Kalmar Läns Genealogiska Förening och PLF, Person- och Lokalhistoriskt
Forskarcentrum från Oskarshamn. Arrangemanget hölls
denna gång i Småland, i Hovmantorp, där man höll
till i Allhallen i Folkets Hus. Det kändes välkomnande
att direkt vid entrén bli mottagen av en kär gammal
kollega och vän sedan nästan 40 år, Jan Erik Petersson,
som ingick i KGFs projektgrupp för mässan.
Mässan hade samlat omkring 25 utställare, givetvis
de flesta släktforskarföreningarna i sydöstra Sverige
och denna gång
även med deltagande från Nordöstra Skåne. Men
också flera hembygdsföreningar i
området, museer,
och andra lokala
kulturföreningar
deltog, liksom
några av de stora
nationella aktörerna och arkiven
som fanns på plats.
Släktforskning i Sydost hade verkligen
lyckats samla många för släkt- och
hembygdsforskare
intressanta utställare. Föreningen DIS var givetvis
också med, representerade av både DIS-Småland och
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DIS-Syd genom Staffan Knös, Bo Lundgren, Kerstin
Olsson och undertecknad.
När portarna öppnades klockan 10, var det rusning. Som utställare fick vi uppleva en hektisk förmiddag. Vi från DIS Syd och DIS Småland gavs många
tillfällen att demonstrera Disgen 2016 för intresserade
släktforskare.
Sammanfattningsvis
kan konstateras att dagen var en succé, även
om antalet besökare
inte var lika stort som
förra våren i Ronneby.
Organisationskommittén, med Viola Ek som
ordförande, ska ha all
heder av arrangemanget,
som hade att konkurrera
med en solig vårlördagseftermiddag i Småland.
Och jag hoppas att det ordnas Släktforskning i Sydost
även nästa vår.

Mats J Larsson
På bilden ovan ses Viola Ek underhålla besökarna i Hovmantorp med skön dragspelsmusik. Till vänster syns Rolf Johansson
som representerade Landsarkivet i Lund. Nederst är det tv
Bo Lundgren som svarar på frågor om Disgen 2016, medan
Staffan Knös th verkar ladda för nästa fråga.
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Skånes Genealogiska förbund har blivit Skånes Släktforskarförbund

P

å förbundsstämman den 2 april i Ystad beslutades
om namnändringen som bättre ska spegla förbundets verksamhet. Vidare bestämdes att tillgängligheten
till SGF-arkivet ska utredas. Hans-Göran Nilsson valdes
till ny förbundsordförande efter Roger Lönnebjer.
En arbetsgrupp under ledning av Magnus Lindskog,
Österlens Släkt- och folklivsforskarförening, hade sedan den förra stämman 2015, utrett namnfrågan och
förbundets grafiska profil. Något förslag till ny grafisk
profil och logga lämnade gruppen emellertid inte,
utan dessa frågor fick styrelsen i uppdrag att analysera
vidare.
Det bärande skälet till namnändringen var enligt arbetsgruppen att förbundet sedan ett stort antal år verkar
inom släktforskning och inte inom genealogi. Grovt
förenklat är skillnaden att genealogi följer motsvarande
systematiska metoder som används inom vetenskaplig
historieforskning medan släktforskning inte alltid
använder samma metoder och inte har samma strikta
krav på vetenskaplighet.
Namnändringen innebär att förkortningen SGF
ersätts med SkSF som blir den officiella förkortningen
för Skånes Släktforskarförbund.
Styrelsen för Skånes Släktforskarförbund arbetar
med en översyn av tillgängligheten till SGF-arkivet,
som bland annat innehåller kopior av jordeböcker
och mantalslängder från Skåne för tiden från mitten
av 1500-talet till mitten av 1700-talet. I arkivet finns
också kopior av friskytterullor och trohetsförsäkringar
från det oroliga 1670-talet i Skåne.
Hans-Göran Nilsson valdes till ny ordförande
efter Roger Lönnebjer som efter sju år valde att lämna
uppdraget som förbundsordförande. Vid stämman

Hans-Göran Nilsson nyvald ordförande
i Skånes Släktforskarförbund

avtackades också de avgående styrelseledamöterna
Cay Mathiasson och Bo Nordenfors för sina insatser.
Bengt Heide och Cecilia Sandbring invaldes som nya
ledamöter i styrelsen.

Anders I Andersson

DIS Syd var naturligtvis på
plats även på förbundsstämman
i Ystad och visade Disgen 2016.
Här är det Anders Lindberg
närmast kameran och Anders
Larsson som demonstrerar det nya
programmet.

DIS-kutabelt 2016-2
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Skåne som självständigt rike
Känner ni till Sankt Libers Hög eller Harald Skank?

D

et är en vanföreställning att Skåne erövrades av
Karl X Gustaf 1658, inledde professorn i historia
i Lund Dick Harrison, med emfas, sin föreläsning på
Christianstads PensionärsUniversitet. Ämnet för dagen
hette Skåne som självständigt rike. Det är något som få
känner till, konstaterade professorn, och satte därefter
igång.
Freden i Roskilde 1658 föregicks av ytterst få
skärmytslingar i det då danska Skåne. Karl X Gustafs
trupper kom ju söderifrån genom Tyskland och erövringskriget ägde rum på Jylland och Själland. Men
svenska kungar hade under århundraden hävdat att
Skåne var i personalunion med Sverige. Karl VIII (Karl
Knutsson Bonde) gjorde det när han på sin tid (1462)
härjade i Skåne. Han kallade då alla Skånes städer till
möte i, den av Erik av Pommern 1413 anlagda staden,
Landskrona, men inga kom. Karl VIII hade valt Landskrona för att reta Lund som var Skånes centralort, sedan
kristendomen kom till Norden och som dessutom var
ärkebiskopssäte. På hemvägen lät kungen bränna i
Borgeby, Bjerred och Lund, fortsatte sina härjningar i
Sölvesborg, pustade ut i Stenbrohult innan han återvände till Stockholm.

Bygdemakt och centralmakt
Skåne och skåningarna har under vissa tider i historien
varit nationellt självständiga i både praktik och teori,
berättade professorn. Bygdemakt var det normala
tillståndet i de flesta länder i världen ända till för ungefär 150 år sedan, då nationalstaten tar över. Fram till
1500-talet var det inte ovanligt med bonderepubliker
och självständiga grevskap i Europa, och det finns några
stycken fortfarande idag t.ex. Andorra, Liechtenstein
och Luxemburg. I Norden är Skåne det enskilda landskap där bygdemakten lyckades bäst.
Resta runstenar visar på att det på
600-talet funnits stormän, hövdingar eller
småkungar som härskat i Västra Blekinge.
I Småland har det funnits självständiga
småländer (som Småland ju består av) med
småkungar som existerat ända fram till
mitten av 1200-talet. Norra Halland var
ett självständigt rike under några decennier på 1300-talet. Och ingen erövrade
Bornholm som regerades av ärkebiskopen
i Lund. Ingen annan potentat har behärskat
Hammershus.
Lindholmenamuletten
Det äldsta dokument som visar
på skånsk bygdemakt är den
s.k. Lindholmenamuletten från
500-talet. Man har tolkat ordet
Eril på amuletten som titeln
på härskaren och den skulle
kunna vara samma ord som earl
och jarl. Erilen där har utövat
makt i Skåne långt före Harald
Blåtands tid. Kungen som anses
ha grundat staten Danmark.
Uppåkra och Sankt Libers Hög
Professorn fortsatte till Uppåkra, som man
anser fanns som centralort i Skåne redan på
romartiden. Man började gräva ut Uppåkra
1934, men fortsatte då inte. På 1990-talet
hittade några danska amatörarkeologer flera
fornlämningar där med hjälp av metalldetektorer och det satte fart på grävandet i
Uppåkra. Man uppskattar att det forntida
Uppåkra var sju gånger större än Birka.
Där fanns bl.a. ett stort hedningatempel i
över 400 år.
I Uppåkra fanns ett stort herredöme
innan danskarna grundade Lund på 1000talet och konkurrerade ut bygdemakten,
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fortsatte professorn. Då byggdes kyrkor, kloster och
domkyrka i Skåne. Då skapades trohetsband mellan
den danske kungen och hans undersåtar i Skåne. De
danska kungarna hyllades vid Sankt Libers hög. Den
högen har inte många hört talas om! Det vittnar om
hur okänd den är. Sankt Libers hög eller Lerbäckshögen
ligger i närheten av monumentet över slaget vid Lund
vid Kävlingevägen.

Oluf Haraldsen och Svend Grathe
Så fort det blev kris i centralmakten så grep bygdemakten tillfället att bryta sig loss. I Skåne skedde det
redan under 1100-talet. 1140-43 var Oluf
Haraldsen (död 1143) kung i Skåne. Det
är väldokumenterat och det var vid denna
tid som Lunds domkyrka invigdes (1145)
och även Mariakyrkan i Vä. Skåne var temporärt ett självständigt rike. Svend Grathe
(1125-57), en annan småkung, anordnade
korståg, som i och för sig vände i Tyskland
och for hem igen och han misslyckades
med att annektera det småländska Värend.
Dessa kungar erkändes av Tyska Orden.
Danmark i konkurs
Harald Skank hette en kung som regerade under några
veckor 1332 och utropade Skåne som självständigt. Då
var den danska kungamakten ytterst svag. Kung Erik
Menved hade lånat pengar av grevarna av Holstein för
att finansiera sina misslyckade erövringskrig i norra
Tyskland. Som säkerhet hade kungen gett grevarna jord
på Jylland. När Eriks son kung Kristoffer II dör 1332
så är hela Danmark i pant. Danmark var i praktiken
försatt i konkurs, enligt professorn, och ingen ny kung
hade utsetts. Karl Eriksen den röde var då ärkebiskop i
Lund och ägare av Bornholm. Han önskade få bort de
nya holsteinska herrarna och väntade på ekonomiska
möjligheter att kunna få köpa Skåne av dem. I stället
blev den svenske kungen Magnus Eriksson som fick
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köpa Skåne i två omgångar. I köpet ingick även Listerlandet, Blekinge, Ven och också södra Halland. Den nye
danske kungen Valdemar, sedermera kallad Atterdag
accepterade affären och avtal ingicks i Varberg. Terra
Scania, Skånelanden, upphöjs formellt till kungarike.
På en målning i ett kardinalpalats i södra Frankrike
avbildas Tre Kronor. ett vittnesmål om inte bara de
tre heliga konungarna, utan även om de tre länderna
Sverige, Norge och Skåne. Då var Magnus Eriksson fortfarande kung över Sverige och Norge. Hans
landslag som antogs 1350 omfattade inte Skåne.
Skånelagen är äldre, sa professorn.
Valdemar Atterdag
1360 återtar Valdemar Atterdag Skåne till Danmark
genom en kupp. Då började ett helvete som varade
ända till 1710, enligt professorn, med otaliga krig
och skärmytslingar mellan Sverige och Danmark
som fördes på skånsk jord. 1380 sluter drottning
Margarete en separatfred med Skåne som i praktiken
åter blir självständigt. 1434 sluter Skåne separatfred
med Engelbrekt.
Hade folket under denna tid någon koppling
till de olika centralmakterna eller kungarna? Nej, i
gränstrakterna slöt man bondefreder och gränsfreder
som gagnade dem själva, även om det inte var i den
för stunden härskande kungens intresse. Man valde att
samarbeta med sina grannar av självbevarelsedrift.
Professorn uppmanade åhörarna att
göra tvärtemot vad hans professorskollegor
gjort sedan 1600-talet. - Ni ska börja med
bygdemakten, titta underifrån och upp. Så
ser man den historiska verkligheten. Annars
tackar vi nej till mängder av erfarenheter
som vi har nytta av. Bygdemakt finns överallt på jorden än idag och kan när som helst
återskapas i takt med att nationalstaten
luckras upp. - Dessutom är det kul med det
perspektivet! slutade han.

Mats J Larsson
Dick Harrison beklagade att han ännu inte publicerat
något om Skåne som självständigt rike, men hade flera
andra av sina böcker till försäljning efter föredraget.
Bilderna på Lindholmenamuletten, Sankt Libers hög
och Oluf Haraldsen har hämtats från Wikipedia. Lindholmenamuletten finns att beskåda på Lunds universitets
histroriska museum. Sankt Libers hög eller Lerbäckshögen
är en gravhög från bronsåldern. Namnet Sankt Libers hög
är enligt Wikipedia helt fiktivt. Ett helgon med namnet
Sankt Liberius har aldrig haft någon koppling till platsen.

MJL
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Äntligen Disgen 2016

S

å kom den till sist den nya versionen av vår förenings
nya Disgenprogram - Disgen 2016. Och som vi har
längtat. I DIS-kutabelt har vi flaggat för Disgen 2016 i
de två senaste numren av tidningen. Så nu konstaterar
vi Äntligen!
Ur många aspekter hade det varit en fördel för
medlemmar och funktionärer om programmet varit
klart och kunnat att lanseras inför julen 2015, men
allt var inte färdigt då. Det är bara att anpassa sig till
verkligheten och gilla läget. En konsekvens av detta för
DIS Syds del är att det blir utbildningar om det nya
programmet först till hösten 2016 (se höstprogrammet
på sid. 18-19).
Fortfarande är våra faddrar och övriga funktionärer
beredda att besöka släktforskarföreningar i vårt område
och demonstrera Disgen 2016. Det är bara att höra
av sig och boka tid, kontaktuppgifterna finns på sista
sidan.
Här är tips till dig som inte prövat Disgen 2016;

Prova gratis
Om du inte redan har provat på Disgen 2016 så kan
du göra det gratis. Programmet är en tidsbegränsad
fullständig version som du kan prova i 30 dagar utan
köptvång. Och du kan berätta för dina kompisar
som inte är med i föreningen DIS att de har samma
möjlighet pröva på programmet under 30 dagar. Det är
bara att följa instruktionerna på DIS hemsida.
Köpa Disgen 2016
Programmet finns att ladda hem från nätet. Det finns
f.n. ingen version på DVD eller USB-minne. Följ instruktionerna på hemsidan för att ladda hem Disgen
2016. För att kunna använda Disgen 2016 efter att
ha prövat programmet i 30 dagar behöver du köpa
en licensnyckel. Licensnyckeln låser upp programmet
så du kan använda det utan inskränkning. För att få
köpa licensnyckeln måste du vara medlem i DIS. Du
bör ha ditt medlemsnummer till hands när du köper
nyckeln. Gå till sidan https://medlem.dis.se/avi/disgen
och följ instruktionerna där. För närvarande kan du
bara betala med betalkort eller kontokort. Vi räknar
med att kunna ta emot betalningar via girering eller
bankbetalning inom kort. Efter betalning får du ett
e-brev med licensnyckeln till den e-postadress som du
har i DIS adressregister.
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Vad kostar det?
• 300 kr kostar det för en uppdatering från Disgen 8
som inkluderar programmet som laddas ned från
DIS webb med gratis uppdatering av DIS 2016 tills
Disgen 2017 kommer. Det krävs dessutom att du
haft ett obrutet medlemskap i föreningen.
• 750 kr kostar programmet för den som inte har
Disgen sedan tidigare eller som har Disgen 7 eller
äldre versioner. Medlemskap i föreningen tillkommer om man inte är medlem.
• 150 kr kostar det om man köpt Disgen 8.2d mellan
den 1 april och den 1 juli 2015.
• Gratis är det för den som köpt Disgen 8.2d efter
den 1 juli 2015.
I hur många datorer får du ha programmet?
Du får använda din licensnyckel i hur många datorer du
vill i ditt hushåll. Men den är din egen, så du får inte
dela den med någon. Ditt namn och medlemsnummer
är inkodat i nyckeln.
Förutgåvan
Köpte du förutgåvan av Disgen 2016 som lanserades i
december 2015 kan själv hämta uppdatering till Disgen
2016. Instruktioner finns på hemsidan.
Handledning till Disgen 2016
Handledningen till programmet finns numera endast
på webben. Du når den enklast genom att från Hjälpmenyn i Disgen 2016 och Disgen handledning eller
via https//www2.dis.se/handledning-disgen2016.
Du kan skriva ut den på papper från din webbläsare
om du så vill.

Mats J Larsson

Nu laddar vi om för Disgen 2017

Christer Gustavsson, som jag råkade ge ett annat
förnamn i förra tidningen, skriver på DIS hemsida;
På utvecklingssidan tar vi nu ny sats och riktar in oss på
Disgen 2017 samtidigt som våra medlemmar tittar på vad
Disgen 2016 innebär. Egentligen lämnar vi inte Disgen
2016 helt utan vi kommer förhoppningsvis att hinna med
lite kompletteringar av det som vi inte mäktade med och
därför lade åt sidan. Ett och annat fel kommer vi också
att tvingas rätta. Men eftersom vi gör automatiska uppdateringar så behöver du inte vara orolig för att missa
något viktigt.
Vill du vara med och påverka vad du tycker är viktigt
inför kommande versioner så deltar du i diskussionerna
på DIS Forum.
Läs Christer Gustavssons tips om Disgen 2016 i
Diskulogen 112 som kom i april i år (se sid. 20-21).
Jag påminner också om artiklarna om Disgen 2016 i
DIS-kutabelt nr 4, 2015 och nr 1, 2016.
DIS-kutabelt 2016-2

Saxade tips och notiser
52 gratissidor för släktforskare
Det är dyrt att släktforska
menar många. Men med
lite kreativitet och nyfikenhet kan man komma långt,
även om det dammar i
plånboken. I årets andra
nummer av Släkthistoriskt
Forum, hittar du en special
om vilka gratis källor på
nätet som är mest populära
bland släktforskare.

Sveriges Befolkning 1960 är ett register som finns på
Arkiv Digital som bygger på 1961 års mantalslängd
upprättad i slutet av 1960 och omfattar alla som bodde
i Sverige.
Registret innehåller uppgifter om fullständigt namn
och bostadsadress med fastighetsbeteckning samt
födelsetid och -ort, yrke och civilstånd. Personerna är
också grupperade i hushåll, dock utan att det uttryckligen framgår hur de var släkt med varandra. Men om
en man och en kvinna på samma adress har samma
vigseldatum, förstår man att det rör sig om ett gift par.
Man kan enkelt klicka sig vidare till de andra i samma
hushåll utan att behöva göra en ny sökning.
Befolkningen i Sverige 1880–1920 är ett digitalt
personregister till Sveriges samtliga husförhörslängder
och församlingsböcker för tiden omkring 1880 till
1920. Med andra ord: Ett fantastiskt hjälpmedel för att
lösa gåtorna i släktträdet! Befolkningen i Sverige 18801920 är i särklass Sveriges största sökbara register med
ca 46 miljoner registerposter. Registret har Arkiv Digital
skapat i samarbete med My Heritage.
Du behöver installera den nya programvaran
2.0 för att använda Arkiv Digitals nya register.
Du hämtar programvaran här: http://www.
arkivdigital.se/online/beta2. Programvaran
fungerar för Windows 7, 8, 8.1 och 10, samt på
MAC OS X 10.9 eller högre.
För att få tillgång till registren Sveriges
befolkning 1960 och Befolkningen i Sverige
1880-1920 behöver du Arkiv Digitals nya abonnemang Abonnemang allt i ett. Priser; AD bas
1395 kr/helår, AD Allt i ett 1795kr/helår.
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Folkräkning 1930
Nu finns hela Folkräkningen 1930 skannad i färg i
SVAR, Digitala forskarsalen. Färgbilderna är skannade
från original, dessa ersätter de tidigare bilderna som
var skannade från mikrofilm. Materialet är indexerat
på församlingsnivå.
Ladda ner historiska kartor
Nu finns NAD:s historiska kartor över territoriella
indelningar från 1500-talet och framåt att ladda ner
från Riksarkivet på http://riksarkivet.se/psidata
under Namn Historiska GIS-kartor (information om
territoriella indelningar i Sverige från 1500-talets slut
till 1900-talets slut). Datat består dels av textfiler med
information om historiska indelningar i Sverige, kopplade till kartor över respektive territorier. För att läsa
och bearbeta kartorna krävs en s.k. GIS-applikation.
Ny riksarkivarie
Regeringen har utsett Karin
Åström Iko till tillförordnad
riksarkivarie efter Björn Jordell
som lämnat Riksarkivet för att
gå i pension. Karin Åström Iko
tillträdde den 1 maj 2016 och
är tillförordnad riksarkivarie till
dess att en ordinarie riksarkivarie
har utsetts av regeringen. Karin
Åström Iko är chef för Nationella
divisionen och ställföreträdande
riksarkivarie. Hon har bland annat varit chef för Riksarkivets avdelning Krigsarkivet
och ordförande för fackförbundet DIK.
Fader okänd
Förr eller senare stöter de flesta släktforskare på barn
vars far och i vissa fall även modern är okänd. Detta
var en tragedi för de berörda och en stor besvikelse
för forskaren. I en del fall förblir
faderns namn en hemlighet, men
i andra lyckas man avslöja mannens identitet. I Rötterbokhandeln säljs en reviderad upplaga
av Sveriges Släktforskareförbunds
handbok Fader okänd av Elisabeth
Reuterswärd. I den reviderade och
illustrerade upplagan av handboken finns information som inte
tidigare har publicerats och priset
är 255 kr.
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Macspalten
Skapa Gedcom i Disgen 4.5.5
Hej!
Jag har fått överta en gammal släktutredning som är
skapad i Disgen 4.5 och som ligger i en gammal Mac
Performa. Hur skapar man Gedcom-filer av de två
DG4.5-flockarna som ligger i Performan. Hur får jag
över detta i mitt Reunionprogram?

Gör så här:
1) Starta DG4.5
2) Starta DGByt
3) Exportera från Disgen 4 till Text Disgen 4 (Mac)
4) Öppna Pf 1, avbryt,
- Öppna Pf 2, avbryt –
- Två filer, PF1Textutdrag och PF2Textutdrag, skapas
5) Återskapa Flockfil, välj
- PF1Textutdrag och PF2Textutdrag
- Texten Finns redan vill Du ersätta kommer upp
- svara ja - de två flockarna som fanns tidigare och som
inte accepterades
- ersätts nu med flockar med rätt utseende och som
accepteras.
6) Slutligen Export till Gedcom för Mac, som
importeras i Reunionprogrammet
Hälsningar Helge

Helge Olsson

Mac- o Reunionfadder
helge@dis-syd.se

Vill du bli Disbyt-ombud?
Vårt Disbyt-ombud i DIS Syd Christer Thörn behöver
en kollega i jobbet. Är du intresserad så kontakta honom
0709-96 76 87 eller föreningens ordförande Jan Nilsson
076-78 95 788.
Disbyt är en del av Föreningen DIS verksamhet, en
databas där släktforskare kan hjälpa varandra. I april i år
innehåller databasen 35,1 miljoner poster som medlemmarna skickat till Disbyt från sina släktforskarprogram.
Databasen ger rika möjligheter för medlemmarna att
söka efter förfäder.
DIS har ett antal Disbytombud som arbetar med
att behandla medlemmarnas inskickade Disbytutdrag.
Det är med dessa arbetsuppgifter som Christer skulle

Efterlysning
Hej Mats!
Jeg har tidligere med stor succes haft indlæg i DIS-kutabelt
og skal bede dig hjælpe mig igen med følgende indlæg:

Petter Wilborg

Min ane Petter Wilborg blev født 5/9 1763 og døbt 7/9
1763 i Kristianstad Stadsforsamling, Svenska Kyrkan.
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behöva en kollega inom DIS Syds område, Skåne,
Blekinge och södra Halland.
Disbytutdragen kommer till ombuden med e-post.
Ombuden har ett dataprogram för rättningar, kontroller
och bearbetningar av de inskickade Disbytutdragen.
Resultatet skickar ombuden därefter till medlemmen
med anvisningar om hur resultatet ska tolkas.
Han var bager i Karlshamn og boede med sin familie
i Asia kvarter rute 18 hus 175 i 1790erne. Fra 1796
arbejdede han i Lund, men herefter mister jeg sporet
af ham.
Fandtes der dengang et lav for bagere, hvor jeg har
mulighed for at finde ham eller er der andre måder jeg
kan få oplysninger om ham?
Venlig hilsen

Svend Vilborg

msvilborg@t.dk
DIS-kutabelt 2016-2

DIS-kutabelt 2016-2
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Program för DIS Syd hösten 2016

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

HÖSTMÖTE DIS Syd
2016-10-16
Plats: Senioren Hässleholm
Föredragshållare: Inte bestämt ännu
Tid: 13.00 -16.00
ARKIVENS DAG
2016-11-12
Plats: Arkivcentrum Syd, Lund
Årets tema handlar om bostadsplanering, inredning,
migration och hembygd.
Arkivens dag anordnas på flera andra orter i Blekinge
och Skåne. Se vad din lokala släktforskarförening kan
erbjuda.
ESLÖV
Plats: Karidal, Tröskevägen 2, parkera på Föreningstorget
Tid: 13.00 -16.00
Obligatorisk anmälan
Kontaktperson: Kerstin Olsson, kerstin@dis-syd.se,
0733-32 46 48
Kostnad: 40 kr inklusive kaffe, te och smörgås
2016-09-03
DIS-träff
Tema: Anders Larsson hjälper nybörjare i Disgen att
komma igång
2016-11-26
DIS-träff
Tema: Vårt Disbytombud Christer Thörn visar hur man
gör Disbytutdrag och hur man söker i Disbyt. Ta gärna
med egna utdrag att använda som exempel
2016-12-03
DISGEN-träff
Tema: Patrik Hansson svarar på inskickade frågor.
Frågorna ska skickas i god tid till kerstin@dis-syd.se
HELSINGØR
2016-10-29
DIS-träff med Slægt & Data DIS-Helsingør
För mera information om träffen se nästa sida
Obligatorisk anmälan
Kontaktperson: Anders Lindberg, anders.lindberg@
dis-syd.se, 0708-39 79 08
Kostnad: 100 DKR
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KRISTIANSTAD
Studiecirkel om grunderna i Disgen 2016, tillsammans
med Folkuniversitet. Cirkeln är på fem träffar och du
använder din egen dator i cirkeln. Plats: Folkuniversitetet, Föreningsgatan 2, 5 tr i Kristianstad. Preliminär
starttid 2016-09-20 kl. 17.30-20. Pris 1 055 kr. Kostnad för utbildningsmaterial tillkommer. Du ska ha
skaffat dig Disgen 2016. Kontakta: Mats J Larsson om
du är intresserad, mats@dis-syd.se 044-12 63 91 eller
anmäl dig till www.folkuniversitet.se/kristianstad eller
per telefon 044-20 76 45.
RONNEBY
Plats: ABFs lokaler på Kungsgatan 2
Tid: 10.00 - 14.00
Kontaktperson: Bo Lundgren, bo@dis-syd.se, 057244 13. Programmet för träffarna är ännu inte fastställt.
Ingen anmälan. Fika serveras till självkostnadspris.
2016-09-03
DIS-träff
2016-10-08
DIS-träff
2016-11-12
DIS-träff
2016-12-11
DIS-träff
DISGEN, grund
Vi planerar för en studiecirkel till hösten om grunderna
i Disgen2016, tillsammans med ABF i Ronneby.
Cirkeln är på fem träffar och du använder din egen dator i cirkeln, på vilken du har installerat Disgen 2016.
Plats: ABF Ronneby. Tider m.m. bestäms tillsammans
med deltagarna. Kontakta: Staffan Knös om du är
intresserad, staffan@dis-syd.se 070-595 13 38.

DIS Syds höstprogram fortsätter på nästa sida

DIS-kutabelt 2016-2

Program för DIS Syd hösten 2016
Reservation för ändringar – kontrollera på vår hemsida
www.dis-syd.se

SÖLVESBORG
Plats: Folkets Hus, Bancks väg 6
Tid: 16.00 - 19.00
Kontaktperson: Bo Lundgren bo@dis-syd.se 057244 13. Programmet för träffarna är ännu inte fastställt.
Ingen anmälan. Fika serveras till självkostnadspris.
2016-09-11
DIS-träff
2016-10-09
DIS-träff
2016-11-06
DIS-träff
2016-12-11
DIS-träff

Utbildningar av andra arrangörer
DISTANSUTBILDNINGAR I DISGEN 2016
Kom igång med Disgen 2016
2016-09-15 och 2016-11-15 startdatum
En interaktiv distanskurs på nätet där du arbetar vid
din egen dator och din egen takt. Själva kursen finner
du på http://u3m.se/KigDisgen2016. Välkommen att
titta. Nya kurser startar den 15 september och den 15
november.

Slægtforskardag i Helsingør

L

ördagen den 16 april hölls ett möte i föreningslokalen i Svingelport-Helsingør mellan DIS Syd
genom Anders Lindberg och Slægt & Data DISHelsingør genom Jørgen Petersen, Per Boegh och Bent
Jeppesen om en gemensam släktforskardag.
Vi enades om att samtalen ska ange huvudlinjerna
för hur man i Sverige och Danmark har tillgång till
register m.m. på nätet, och enades om följande program
för vår gemensamma Slægtforskardag, lördagen den 29
oktober i Helsingør.
10.00 Släktforskning och källor för släktforskning i
Sverige. Anders Lindberg
10.45 Kaffe med wienerbrød
11.05 Demonstration av sök i kyrkböcker, förhörsprotokoll etc
12.00 Serveras 2 smørrebrød + 1 øl eller vatten
13.00 Släktforskning och källor för släktforskning i
Danmark
13.45 Kaffe och kaka
14.05 Demonstration av sökningar i danska källor
15.00 Avslutning
Priset för evenemanget är 100 DKR. Det kan delta
upp till 50 deltagare med 25 från varje organisation.
Mer information om intresseanmälan, betalning
och karta i Helsingør kommer i slutet av augusti med
vårt Nyhetsbrev.

Anders Lindberg
Utbildningsansvarig DIS Syd

Workshop för faddrar

Gör en släktbok till dina barnbarn med Disgen
2016-09-15 och 2016-11-15 startdatum
Vänligen titta här för anmälan samt mer om distanskurserna https://kurs.dis.se/. Nya kurser startar den 15
september och den 15 november.

R

LUND

Torgny Larsson

Studiecirkel Disgen 2016 för nybörjare samt att
göra en antavla
Plats: Arkiv Centrum Syd, Porfyrvägen 20
Fem träffar måndagar kl. 13.00 – 16.00 med start den
5 september. Max 10 deltagare.
Anmälan: senast den 20 augusti till Bengt Kjöllerström,
bengt@kj2.se, 070-270 39 44
Kursledning: Anders Lindberg och Bengt Kjöllerström.

DIS-kutabelt 2016-2

egionens faddrar deltar i en workshop, som arrangeras lördagen den 27 augusti i Kristianstad i
samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Regionen har faddrar för Disgen, karthantering,
Min Släkt, Mac och Linux/Gramps.
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Begränsad eftersändning

B

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

Hjärtligt välkommen som medlem i DIS Syd
DIS Syd är en ideell förening som startade 1992. Föreningens ändmål är att främja kunskapen om,
förståelsen för samt användningen av datorn som redskap i släktforskningen.
När du blivit medlem och har frågor så hjälper vi dig. Vi ställer upp med faddrar och kurser i ditt
närområde. Vi hjälper dig att få ut mer av DIS produkter.
DIS Syd är den sydligaste regionföreningen i DIS, Föreningen för Datorhjälp I Släktforskningen. Vi
samlar medlemmar från Skåne, Blekinge och södra Halland där fyra av fem DIS-medlemmar även är
medlemmar i DIS Syd.
DIS Syd samarbetar med Skånes Genealogiska Förbund och de femton lokala släktforskarföreningar
som f.n. finns i regionen och vi medverkar ofta i deras olika sammankomster.
Vi anordnar egna arrangemang av olika slag, t.ex utbildningar. Se vårt program på föregående sida. Vi
har förstås en egen hemsida för att underlätta elektronisk kontakt släktforskare emellan, www.dis-syd.
se.
		Föreningens medlemsblad, DISkutabelt, kommer ut fyra gånger per år med användarerfarenheter,
tips, programnyheter och föreningsnytt.
Medlemsavgiften i DIS Syd är 50 kr om året, 25 kr för familjemedlemmar. Det förutsätter medlemskap
i DIS som kostar 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
070-2703944
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
Disgen
Min Släkt
Apple/Mac
Apple/Mac
Linux, Gramps

0435-711060

lena@dis-syd.se

Karthantering 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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