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östen börjar märkas, det blir mörkare på kvällen och kylan kryper
på en.
Vår ”klippa” på Landsarkivet i Lund, numera Riksarkivet, Rolf Johansson har gått i pension. Rolf har alltid ställt upp för oss släktforskare och
även för DIS Syd. Under flera år hjälpte han och Gösta Gansmark från
Landsarkivet till i vår monter under släktforskardagarna. Rolf kommer att
avtackas i slutet av september. Vi önskar Rolf all lycka i sitt fortsätta värv
till släktforskningens fromma.
Det blir nästa år tjugofem år sedan vi startade DIS Syd på Hvilans
trädgårdsskola i Åkarp. Det började med att Björn Johansson flög ner från
DIS i Linköping och höll en kurs i Disgen 3.5 för våra utbildare och ”faddrar” i Hvilans datasal. Titeln fadder hade kommit till i Ove Billings kök i
Hjärup, där först interimstyrelsen och sedan den valda styrelsen i DIS Syd
hade sina möten. Det var Frans Johansson från Södra Sandby, Ove Billing och undertecknad som ”brainstormade” fram titeln faddrar. Det blev
sedan framför allt Frans som ringde runt och raggade lämpliga personer
för uppdraget. Vi andra hjälpte till men Frans hade ett stort nätverk med
släktforskare där vi rekryterade faddrarna. När vi berättade om tankarna
om faddrarna för DIS styrelse i Linköping så tyckte man där att det var en
god idé och vidareutvecklade den.
På eftermiddagen hade vi vårt första årsmöte i aulan på Hvilan och bildade föreningen DIS Syd. Vi fick låna skolan av en medlem som jobbade
där (Jag tror han var studierektor och bodde i Bara?). Han var även kund i
min fotobutik i Staffanstorp.
Glöm inte bort vårt höstmöte i Hässleholm söndagen den 9 oktober (se
sidan 9) med de otroligt goda frallorna som föreningens tidigare revisorssuppleant Pelle Fredriksson med hustru fixar åt oss!
Som jag nämnde i förra numret av DIS-kutabelt, finns det möjlighet att
bli familjemedlem i vår föreningen till halva priset. Kom ihåg det! Fördelarna
är bl.a. att man får ett eget medlemsnummer i DIS och kan sända in sitt
eget bidrag till Disbyt.
Och hjärtligt välkomna till Skånska Bokmässan 2016 på Arkivcentrum
Syd, Porfyrvägen 20, Lund, lördagen den 15 oktober kl. 10-16. Det är fri
entré och temat är Hembygdsböcker och bokutgivning.
Vi syns och hörs!

Jan Nilsson

Eder ordförande

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 fjärde nummer är den 7
november 2016.

Fotografer har Jan Nilsson, Hans
Bjernevik, Bo Lundgren, och redaktören varit. Porträttbilder vid föredragen är hämtade från sfd2016.se.
Den vita bussen är från Röda Korsets
hemsida och bilden på Jordemodern
kommer från Barnmorskeförbundets
dito.Bengt Kjöllerström har bidragit
med illustration till sin artikel.
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Redaktörens spalt

E

fter en härlig sommar med återbesök i Sundsvall,
där min familj bodde i nästan 25 år, några dagar
på Öland och så förståss vårt årliga besök på Hälleviks
tradjazzfestival.Vi har fått träffa och umgås med våra
tre barn och våra sju barnbarn. Underbart! Jag har på
nytt badat på Sundsvalls Hawaii Tranviken på Alnön.
Kallt, kallt, kallt!
Augusti betyder för min del släktforskardagarna.
Jag är tacksam för att ordförande Jan erbjöd mig som
nybliven redaktör att få besöka släktforskardagarna i
Stockholm 2006. På släktforskardagarna har jag fått
vänner och genom dem har jag förkovrat mig. Det
var därför självklart att anmäla mitt intresse för årets
släktforskardagar i Umeå. En stad som jag besökt i
tjänsten när jag jobbade och där vår son studerat. Från
Sundsvall till Umeå är det 25 mil, från Kristianstad är
det nästan 100 mil längre.
När jag skriver min spalt och ser på regnet som öser
ner efter en brittsommarvecka i Skåne, erinrar jag mig
att det i dagarna är 50 år sedan jag började läsa historia
på Universitet i Lund. Det var inte långt dit. Jag bodde
i Lomma och hade haft längre resväg till gymnasiet i
Malmö. För en skåning på den tiden måste Umeå ha
tett sig oändligt långt bort.
Jag tog tåget till Umeå, för att jag gillar att resa tåg
och för att jag skulle få god tid att förbereda mig. Jag
valde dagtåg dit och nattåg hem. Det skulle vara tågbyte
i Stockholm på tre kvart på uppresan. Då hade jag planerat att äta middag. Det visade sig att tåget söderifrån
var något försenat så mat blev det inte i Stockholm, men
det fanns ju restaurangvagn på nästa tåg. Jag skulle just
kliva på min vagn, när jag hörde mitt namn ropas. Det
var paret Bjernevik, Kerstin och Hans från DIS Öst,
som var bokade i samma vagn, trevligt ressällskap!
Maten då? Njaa, tågvärden meddelade strax efter
att vi lämnat Stockholm att bistron var stängd eftersom
man inte kunde öppna kassaapparaten (!), men hade
förhoppningar om att det skulle rättas till. I Gävle med-
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delades att bistron fortfarande var stängd, men SJ bjöd
på kaffe, te eller vatten, och den trilskande apparaten
skulle kunna fixas vid stoppet i Sundsvall. Det borde
jag inte ha litat på!
Som diabetiker bör jag äta med viss regelbundenhet.
Hade jag inte litat på tågvärdens förhoppningar hade
jag kunnat kontakta min dotter i Sundsvall och bett
henne hjälpa sin far i nöd med några smörgåsar. Tror ni
att kassaapparaten fixades i Sundsvall? Nej! Jag tackar
min lyckliga stjärna att jag varit så förutseende att jag
ätit en varm korv i Hässleholm. Jag och Hans B tog oss
till Bistron där vi fick kaffe och vatten plus att tågvärden
delade ut något som han kallade nödproviant, en kaka
med pressad frukt och nötter. I alla fall något att möta
blodsockret med. SJ borde kunna bättre!
Nåväl, vi kom till Umeå på utsatt tid och gick till
vårt hotell och lade oss. Gissa vem som hängde på låset
till frukosten nästa morgon? Den smakade härligt!
Eftersom jag skulle ta nattåget hemåt på söndagskvällen stannade jag kvar för att hjälpa till att riva DIS
monter. Vi var några stycken som skulle med nattåget
och vi ville äta något före hemresan. Vi gick till en pub.
Där blev vi erbjudna att delta i den Quiz (med adekvat
inhemsk vokabulär heter det frågesport) som anordnades på stället. Kör i vind, sa vi. Vi fick tjugo frågor
att svara på och när det var klart visade det sig att team
DIS hade 15 rätt tillsammans med ett annat lag. Och vi
vann efter utslagsfråga, ovansklig ära och presentkort!
Team DIS bestod av Kristina Andersson DIS-Väst,
Helena Carlsson och Christer Gustavsson från DIS
och undertecknad från DIS Syd. Dessutom hade vi
en avbytare i Leif Berglund från Jönköpingsbygdens
Genealogiska Förening. Heder åt mina lagkamrater!
Huvudtemat i numret är släktforskardagarna i
Umeå. Ingegerd Ekström Höglund, från min hemby
Hjärup, har låtit mig publicera ett föredrag om brudklänningar, som hennes mor Astrid Ekström höll 1972.
Bengt Kjöllström skriver om släktforskningens pirater.
Lena Ringbrant Ekelund hälsar att hennes Kartskola
fortsätter i nästa nummer. Nöjsam läsning önskar jag.

Mats J Larsson
Innehåll
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Nästa nummer av DISkutabelt och foton i detta
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Släktforskard

E

n helg i augusti träffas släktforskare från hela landet, de nordiska grannländerna och även från andra delar av
världen. Släktforskardagarna är ett tredagarsevenemang som startar på fredagen med Sveriges Släktforskarförbunds
Riksstämma och konferenser i förbundets regi. Arrangörerna lägger på fredagen en sista hand på förberedelserna medan
släktforskarföreningar och övriga utställare bygger sina montrar.
2016 arrangerades släktforskardagarna i Umeå mellan den 19 och 21 augusti på Nolia. Arrangörsförening var
Södra Västerbottens Släktforskare som arbetat med evenemanget sedan förra årets släktforskardagar när de övertog
budkavlen i Nyköping. I mässkatalogen tackar arrangörsföreningen för sina medlemmars ideella insatser och för stödet
från Sveriges Släktforskarförbund och prisar samarbetet med Nolia AB och huvudsponsorn ArkivDigital.

Vi välkomnades till Umeå

Invigningen

I

I

mässkatalogen skriver ordföranden i Södra Västerbottens Släktforskare Anna Nyberg att på Nolia har vi
skapat årets mötesplats för nyfikna släktforskare och bjuder
på ett brett utbud. Möt branschens bästa företag, föreningar och organisationer som berättar mer om vad de kan
erbjuda. Lyssna på intressanta föreläsningar med kunniga
föreläsare och deras gemensamma teman. Och så var det
i år, liksom under tidigare år. Släktforskardagarna är
släktforskarsveriges egen julafton!
I mässlokalen Nolia rymdes allt, mässhall med hela
91 utställare, tre föreläsningssalar i olika storlekar,
restaurang med plats för både besökare och utställare
samt kaféer och inte minst viktigt gott om toaletter.
Nolia är beläget ca 1½ km från stadens centrum med
god tillgång till parkeringsplatser. Enligt arrangörernas
hemsida hade dagarna nästan 3 000 besökare, och min
uppfattning var det aldrig blev för trångt och att luften
räckte till för alla. Det gavs 16 föredrag på lördagen och
lika många på söndagen, endast ett fåtal dubblerades.
Det är vaskligt att i förväg beräkna intresset för de olika
föredragen och några intresserade fick vända i entrén,
men på de allra flesta föredragen räckte platserna till.

Anna Nyberg hälsar publiken välkommen
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nvigningen av släktforskardagarna ägde rum på
lördagen den 20 augusti kl. 10 i lokalen Zonen.
Ordföranden i arrangörsföreningen Anna Nyberg
hälsade de närvarande välkomna. Hon uppmanade
publiken att vara nyfikna och citerade Vilhelm Moberg
när hon uttryckte att vi skulle ta vara på vår stund på
jorden. Nedanför podiet var två soldater från Norrlands
Dragoner posterade i uniformer av modell ä eller ännu
äldre med passande muskedunder.
Anna avlöstes av konferencieren Greger Ottosson,
som presenterade sig som f.d. militär, musiker och
skådespelare. Han introducerade kommunalrådet i
Umeå Margareta Rönngren som hälsade deltagarna
välkomna till Umeå. Hon inledde med att beröra dagarnas tema Fjällen, skogarna, älvarna och människorna.
Staden som hade grundats av Gustav II Adolf 1622
brann ned midsommaren 1888, 3/4 av staden gick upp i
rök. Efter branden planterades 3 000 björkar som blivit
Umeås signum. Hon kunde stolt berätta om att Umeå
varit Europas kulturhuvudstad 2014. Nu har staden
121 000 invånare och medelåldern är 38 år.
Hon efterträddes av Släktforskarförbundets ordförande Erland Ringborg som berättade att förbundet
i år fyller 30 och att släktforskardagarna funnits lika
länge. Ordet släktforskare myntades redan 1887 av
Victor Örnberg, som även fått ge namn åt förbundets
finaste utmärkelse Victor Örnbergpriset. Släktforskningen berikar vår bild av historien, den stimulerar intellektet, menade Erland, och det är en konkurrensfördel i
jämförelse med t.ex. Soduko.
Därefter följde Pia Johansson, skådespelare, född i
Umeå och för släktforskare välkänd för sin medverkan i
TV-programmet Vem tror du att du är 2011. Inför programmet berättade Pia att det var två frågor som hon
önskade svar på; Hon ville veta mera om sin pappas
skrå, han var tungdykare. Och så ville hon veta om hon
hade samiska rötter, eftersom hon hade en släkting på
sin mammas sida, som troligen varit nomad, eftersom
hon hade flyttat trettio gånger enbart i Åsele! Jo, det
fanns sameblod i släkten och Pia är dessutom ättling
till FinnPål. Pia skapade intresse för sin föreläsning
senare på lördagen genom att berätta att hon var släkt
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med en mördare, den siste som hade
avrättats i Åsele.
Så trakterade Greger Ottosson
sitt munspel och underhöll oss med just FinnPåls
polska. Han avlöstes av landshövdingen Magdalena
Andersson som hälsade oss välkomna till Västerbotten.
Hon påstod att hon räknade sina anor från Harald
Hårfager och i hennes släkt fanns både samiska och
finska invandrare som kommit över Kvarken. Hon
fortsatte med att Västerbotten är ett berättarlän med
namn som Sara Lidman, Torgny Lindgren och PO
Enquist, men också idrottarnas och matens län. Hon
hade fått lära sig att det minsann heter Västerbottensost. Uttalar man osten utan genitivess kan man
hälsa hem. Hon önskade Södra Västerbottens Släktforskare lycka till med arrangemangen och förklarade
därpå Släktforskardagarna 2016 invigda.
Då följde programmets överraskning. Björn
Thunberg från Landsarkivet i Härnösands hoppade
upp på scenen, utan att Norrlands dragoner reagerade eller agerade. Björn uppvaktade landshövdingen med en släktutredning.

DIS på mässan

U

nder släktforskardagarna visade föreningen DIS
som vanligt upp sig. I år låg vår monter längst in
mässhallen Nolia, men strategiskt placerad intill kaféet.
Till skillnad från i fjol kunde vi år visa och berätta
om vårt nya program Disgen 2016, som lanserades i
våras.

Funktionärer bemannade sju stationer i vår monter;
vid tre stationer presenterades Disgen 2016, vid två
det nya Disbyt som ännu är under utveckling, vid en
station visades våra kartor och slutligen fanns det en
station med allmän information om föreningen DIS
och våra produkter. Dessa stationer bemannades av ca
25 DIS-funktionärer. Dessutom fanns det ett dussin
funktionärer som fungerade som inkastare, d.v.s. med
uppgift att fånga upp besökare som rörde sig utanför
montern och dela ut informationsmaterial om föreningen och Disgen 2016.
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Funktionärerna kom från DIS-Syd, DIS-Småland,
DIS-Väst, DIS-filbyter och DIS-Bergslagen samt från
moderföreningen, men även från DIS-Öst och DISMitt, som dessutom hade egna montrar. Från DIS Syd
medverkade Bo Lundgren som demonstrerade Disgen
2016 samt Marie Munke och undertecknad som var
inkastare.

Christina Claesson, Kristina Andersson och
Helena Carlsson i kansliet

DIS kansli fanns förståss på plats och sålde medlemskap, disgenprogram, kartor, böcker m.m. Liksom
under senare år fanns i anslutning till vår monter en
lokal, där DIS erbjöd föredrag om t.ex. Fotografi i
släktforskningen med Hans Bjernevik, Släktbok med
hjälp av Disgen 2016 med Brage Lundström, Disgen
2016 med Patrik Hansson, Kartfunktionen i Disgen
2016 med Björn Johansson samt Historiska kartor
med Karl-Ingvar Ångström eller TorLeif Björklund. DIS föreläsningar hölls vid sju tillfällen på
lördagen och sex på söndagen.
Det kom en strid ström besökare till vår
monter, främst under lördagen då det oftast var
fullt vid alla stationer och i föredragslokalen,
men även under söndagen. En eloge till DIS, i
synnerhet till Elisabeth Leek, vår egen trollmor,
för finfina arrangemang på mässan, med inkvartering på First hotel Dragon m.m. Utöver
DIS gemensamma monter hade DIS-Öst, DISMitt och DIS-Nord egna montrar i mässan.

Föreläsningar

U

nder släktforskardagarna gavs 32 föreläsningar i
skilda ämnen i tre olika salar en gång i timmen.
Föredragen var ungefär tre kvart långa och efter fördragen kunde publiken ställa frågor till föredragshållarna
i en monter intill kaféet i mässhällen. Flera av föredragen hade anknytning till Västerbotten och Norrland,
men det fanns också föredrag med mera allmängiltig
släktforskningsanknytning. Här följer referat av några
av de föreläsningar som jag lyssnade på.
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Flyktingar i släkten

T

homas Fürths föreläsning hade den
fullstängiga titeln Flyktingar i släkten
på 1930-talet och vid krigsslutet 1945 - vad
en kombination av svenska och utländska
källor kan berätta. Thomas Fürth är docent
i historia och arbetar som forskningsledare vid företaget Kairos Future. Han är
ordförande i Judiska Släktforskningsföreningen i Sverige och i Genealogiska
Föreningen.
Thomas inledde med ett telegram från Wien vid ett
bröllop i Stockholm 1935. Telegrammet skickades till
Thomas föräldrars bröllop av en släkting Mitzi Neuman med dotter Marietta. Thomas undrade han varför
Mitzis man Josef Neuman inte var med på telegramhälsningen. Josef var son till en textilfabrikör i Wien och
född 1880 i Belcic i Böhmen. Han var handelsresande
för sin fars fabrik i Norden. Det visade sig att anledningen till att Josefs namn inte fanns på telegrammet
var att han varit med på bröllopet i Stockholm 1935.
Han lyckades få arbetstillstånd i Stockholm våren 1938
och återkom från Wien till Stockholm i augusti 1938
och mitten av september samma år fick även hustrun
och dottern komma till Stockholm.
Hur många flyktingar hade kommit från Nazityskland till Sverige vid krigsutbrottet den 1 september
1939? Thomas uppgav att Sverige tog emot ca 5 000
flyktingar från Tyskland. I slutet av 1938 fick 2 000
flyktingar inresetillstånd till Sverige. Av de politiska
flyktingarna fick 86 procent inresetillstånd och av de
judiska flyktingarna, som inte räknades som politiska
flyktingar, fick 58 procent inresetillstånd. Av de som
rest in fick 95 procent uppehållstillstånd i landet.
Familjen Neuman bodde i Vasastan i Stockholm,
men hade bara uppehållstillstånd för sex månader i
taget. Neumans fick emigrantvisum till USA, där Josef
deponerat sina besparingar hos släktingar. Resan skulle
ske från Petsamo i Finland vid Norra Ishavet, men det
blev i stället att åka tåg genom Ryssland och familjen
kom till Shanghai, som var en fri stad under andra
världskriget.
Thomas berättade om en annan släkting från det
dåvarande Tjeckoslovakien, Herbert Neuschul född i
Aussig i Böhmen 1912. Hitler hade tågat in Prag våren
1939. Herbert ansökte om inresetillstånd flera gånger
på våren och fick det slutligen i april 1939. I augusti
1939 anländer Herbert till sin morbror Theodor Fürth i
Stockholm och körs dagen efter i bil till Göteborg av sin
kusin Erik Fürth, Thomas far. Ytterligare en dag senare
stiger han tillsammans med sin bror Walter på en båt
till Valparaiso i Chile. Han lever i Santiago di Chile till
2002. Brodern Walter, född 1908, hade flytt från Böh6
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men till Polen i avsikt att ta
sig till Palestina. Han fick
inresetillstånd till Sverige
i juli 1939 men fick bara stanna om han
avsåg att lämna Sverige. Walter dör 1977 i
Montevideo Uruguay.
En annan släkting Franzizka Fürth (f
1883 i Ungern) kom efter jul 1939 till sin
svåger Theodor Fürth i Stockholm i syfte att
resa vidare till USA där hennes dotter fått
fristad. Hon fick avslag på sin begäran 1941
och reste 1942 till Havanna på Cuba där hon stannade
till 1946 och flyttade därefter till USA.
Men det slutade inte lika lyckligt för andra judiska
släktingar. Anna Neuschul var syster till Theodor Fürth
och sökte uppehållstillstånd den 31 oktober och beviljades det den 5 november 1941 på tre månader för
att resa vidare till sönerna i Chile. Hon reste emellertid
aldrig. Thomas har i sin forskning funnit att redan
innan hennes ansökan nådde Sverige transporterades
Anna från Prag till Lodz och gasades ihjäl i Chelmo
hösten 1942.
Thomas lämnade ytterligare exempel på släktingars
och andra judars försök att lämna Tyskland för Sverige
under kriget. Och han avslutade med några kända
personers öden. Felix grundare Herbert Felix (f 1908
i Mähren) hade besökt Sverige i affärer sedan slutet av
1927-talet och gifte sig 1937 med en svenska, Kerstin
Cruickshank. Han fick uppehållstillstånd 1938 och
anställdes på Eslövs ättiksfabrik 1939. 1943-45 tjänstgjorde Felix som kapten i den tjeckiska fria armén och
han blev svensk medborgare 1946. Han försökte under
kriget att få hit sina föräldrar Fritz och Ida Felix. Ansökan beviljades 1943 men föräldrarna fick inte lämna
Theresienstadt. Vid krigsslutet fick föräldrarna på nytt
tillstånd för inresa i Sverige, men det visade sig att de
hade deporterats till Auschwitz redan i oktober 1944
och troligen förts direkt till gaskamrarna.
Thomas berättade också den välkände österrikiske
politikern Bruno Kreiskys historia, Han gifte sig med
Vera Fürth 1942. Kreisky hade kommit som legal
flykting till Bromma 1938 efter att han 1936 dömts
i Österrike för högförräderi och satts i skyddshäkte.
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Som politisk flykting fick han arbete
på Kooperativa Förbundet och var
diplomat på Österrikes legation i
Stockholm 1945-52.
Efter berättelserna om olika släktingars öden under kriget övergick Thomas till att berätta om de vita
bussarna, som kom till Malmö med flyktingar från
Tyskland vid krigsslutet. Det finns listor på de 13 345
personer som kom med de vita bussarna i en databas
som finns på www.genealogiskaföreningen.se. På
listorna finns nationalitet, ankomstdatum, för- och
efternamn, födelseår och datum, yrke m.m. Thomas gav
tips på ytterligare register där man kan söka flyktingar
från Tyskland såsom Yad Vashem, Holocaust Survivors
and Victims Database, Statens Utlänningskommissions
arkiv hos Riksarkivet samt GenTeam.

Mindre kända källor för släktforskare

R

ubriken på Claes Westlings föreläsning kändes bara
så lockande. Claes är 1:e arkivarie på Landsarkivet
i Vadstena och föreläste om domstolsforskning på DISSyd årsmöte i april.
Claes berättade att
av de 75 hyllmil som
finns på Riksarkivet och
landsarkiven så är endast
3 procent digitaliserade.
Innan Claes lämnade sina
tips om de mindre kända
källorna, orienterade han
oss om vem som skötte vad inom den statliga arkivförvaltningen och de vanliga källtyperna. Kyrkoarkiven
som finns sedan 1686 med husförhörslängder, födda,
vigda och döda samt in- och utflyttade är välbekanta för
släktforskare. Domstolsarkiven sedan 1600-talet med
domböcker och bouppteckningar är måhända också
kända. Länstyrelsearkiven, också sedan 1600-talet, med
skattelängder, soldatrullor och jordeböcker är kanske
inte lika bekanta. Men poängterade Claes; det finns
mycket, mycket, mera!
Värdefulla källor kan vara de bilagor som finns till
kyrkoböckerna. Bilagorna innehåller prästens arbetsmaterial och minnesanteckningar. Bilagorna till husförhörslängderna och församlingsböckerna har littera
H I medan bilagor till flyttningslängderna kallas H II.
Som exempel visades ett utlåtande om drängen Alfred
Karlssons uppförande som hans arbetsgivare lämnat
till prästen i Slaka (Slaka H I). Detta betyg finns inte
i husförhörslängden. Nästa exempel var en bilaga till
flyttningslängden för Spekeröd där det lämnades omdömen om de flyttande (Spekeröd H II:1). Omdömena
framgår inte i flyttlängden. Från Oskarshamn H II
lämnade Claes ett exempel på hur ett och samma flyttningsbevis för pigan Augusta Wilhelmina Hultgren som
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använts vid hennes flyttningar inte bara i Oskarshamn
utan även vid flyttningar mellan några församlingar i
Stockholm. Återbruk m.a.o. I bilaga till dopboken för
Mörbylånga H III a har Claes funnit ett dokument där
en Oscar Andersson Allvar anmäler att han är fader till
det av ogifta Agda Petronella Albertina Lannkvist den
16 december 1912 framfödda flickebarnet. Brevet är
undertecknat den 6 februari 1913 och bevittnat av
polistillsyningsman Nils Ingvarsson. Det framgår inte
i födelse- och dopboken.
En annan mindre känd källa är Domkapitlens
arkiv med sockenakter. Handlingarna är ordnade
församlingsvis. Exemplet hämtades från domkapitlet i
Linköping där vi under littera E IV kunde läsa om en
kallelse till förhör vid domkapitlet vid oenighet i äktenskapet från Marbäck 1731 och en liknande kallelse
från samma ort, men redan från 1691.
När det gäller domstolsarkiven väljer jag att hänvisa
läsarna till DIS-kutabelt 2-2016 (sid. 6-7), eftersom jag
där refererat Claes föreläsning om domstolarkiven.
Claes slutade med exempel på skatteläggningshandlingar ur Landskontorens arkiv G III f. Exemplen var
hämtade från Gärdslösa i Kumla socken och Tjurtorp
i Röks socken, båda i Östergötland.

Barnmorskornas roll i samhället

M

in farmors mormor Elna
Olsdotter (1814-69) och
hennes dotter, min farmors
mor, Kerstina Andersdotter
(1842-1903) var båda barnmorskor i Uppåkra. Därför var
det ett självklart val att lyssna
på Anna-Karin Westerlunds
föreläsning om Barnmorskornas
roll i samhället. Anna-Karin
har varit 1:e arkivarie och chef
forskarservice på Landsarkivet i
Uppsala. Hennes specialintresse
är medicinhistoria.
Hon berättade att hon ofta fått frågan om man
kan finna uppgifter om en okänd fader i barnmorskedagböckerna. Hur Anna-Karin än letat, t.o.m. in på
sextiotalet, har hon aldrig funnit någon okänd fader
i dagböckerna.
Barnmorskornas föregångare jordegummorna utgjorde ett eget skrå i Stockholm på 1600-talet. Då fanns
där 40 jordegummor. Skrået fanns kvar i Stockholm
till 1819. Men barnmorskor har funnits i alla tider.
Anna-Karin menade att det - och inget annat - är
världens äldsta kvinnoyrke. I Sverige inrättades 1663
Collegium Medicum som bl.a. hade till uppgift att
övervaka barnmorskorna. I 1686 års kyrkolag stadgades
att barnmorskorna fick förrätta nöddop. Där stod också
7
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att barnmorskan var
skyldig att rapportera
s.k. oäkta barn och att
försöka förmå kvinnan att avslöja faderns namn. Hon
var också skyldig att vittna i rättegångar mot kvinnor som misstänktes för
spädbarnsmord. Mellan 1861 och
1890 fälldes mer än 2 000 personer
för barnamord i Sverige.
Drottning Ulrika Eleonora hade
en egen barnmorska, Mutter Catrin,
som drottningen betalade för att
hjälpa fattiga kvinnor i slutet av 1600talet. På 1700-talet var barnsbörd
en av de vanligaste dödsorsakerna
för kvinnor. Var 14:e kvinna dog av
komplikationer vid förlossningen.
Collegium Medicum skrev till Riksdagen 1751 att om man hade haft
tillgång till utbildade barnmorskor
hade många kunnat räddas. Det fanns
inte gott om läkare heller. År 1700 fanns endast 9
provinsialläkare i landet.
Johan von Horn (1663-1734) som kallas för förlossningskonstens fader startade bl.a. en barnmorskeutbildning. På den tiden var jordemödrarnas anseende lågt.
Horn föreskrev att en jordemoder skulle vara gudfruktig,
samvetsgrann, kraftfull, ha gott rykte, ca 40 år, saktmodig
och mild samt grovlemmad med små händer.
Gustav III oroades av de många spädbarnsmorden
kopplade till den ogifta moderns utsatthet och sociala
ställning. Därför utfärdade han Barnamordsplakatet
1778 som innebar att ingen fick tvinga kvinnan att
avslöja barnafadern. Det innebar också rätt för kvinnan
att dölja havandeskapet och föda barnet som okänd
moder. 1778-1917 kunde föräldrar med stöd av plakatet
anteckna sig som okända i födelseboken.
På den tiden härjade barnsängsfebern. Hygienen var
bristfällig för båda läkare och barnmorskor, först 1877
infördes regler om handtvätt med karbolsyra vid förlossningar. Det första allmänna barnbördshuset inrättades
på Fredsgatan 9 i Stockholm 1775. På Barnhuset tog
man emot barnen mot en avgift. Fattiga kvinnor hade
möjlighet att få plats för sitt barn mot att vara ammor
där. Andra barn kunde hamna hos änglamakerskor.
Änglamakerskorna var kvinnor som tog emot barn mot
lägsta betalning och som därefter vanvårdade barnet
eller rent av hade ihjäl det. På 1820-talet dog hälften
av de illegitima barnen under första levnadsåret.
Först 1881 ålades barnmorskorna att föra bok över
sitt arbete. Barnmorskedagböckerna lämnades till
provinsialläkaren på landet och till stadsläkaren i staden.
När provinsialläkarväsendet organiserades 1773 var det
klockaren som hade att rapportera om socknens hjälperskor. I kommunallagen 1863 skulle sockenstämman

besluta om att anta barnmorskor. Först 1908 ålades
städer och landskommuner att anställa legitimerade
barnmorskor.
Barnmorskeförbundet instiftades vid
ett riksmöte i Stockholm 1886 på initiativ av Johanna Hedén (1837-1912).
Hon var landets första kvinnliga fältskär,
lärare på Sahlgrenska och initiativtagare
barnmorskeföreningen i Göteborg
1885. Förbundets tidning Jordemodern
kommer ut sedan 1888. 1921 stadgades att barnmorskor skulle ha två års
utbildning och 1924 infördes uniform.
Sveriges första riksdagskvinna Karin
Hesselgren höll 1922 sitt jungfrutal om
barnmorskornas löner.
Anna-Karin avrundade sitt föredrag
med de ogifta mödrarnas utsatthet i
gångna tider, som skriftermål vid lönskaläge på kyrkans horpall, från 1741 enskild förrättning
i sakristian, regler som avskaffades först 1855. Hon
slutade med att berätta om barnmorskan Carolina
Redlund som 1866 dömdes till sex års straffarbete för
fosterfördrivning.
Jag lyssnade på några ytterligare föreläsningar. Pia
Johanssons Är vi våra gener, eller är det för sent att
ändra sig, Anders Nordström och Maria Mähler från
Riksarkivet som talade om det ökande intresset för digitaliserad arkivinformation samt sist på söndagen Gunilla
Nordlund som berättade om Släktband - Sveriges Radios program om släktforskning. Kanske referat från
dem kan rymmas i kommande nummer av tidningen,
men Släktband ska ni lyssna på, en ny säsong startar i
november.

Riksstämman och banketten

V

ilka beslut som fattades under Släktforskarförbundets riksstämma på fredagen, vilka styrelseledamöter som valdes och vad som i övrigt sades under
de konferensr som föregick stämman, kan ni läsa om
i kommande nummer av
Diskulogen. Samma gäller
vem som erhöll Släktforskarförbundets olika
utmärkelser som delades
ut under lördagskvällens
bankett.
Nästa år anordnas Släktforskardagarna i Halmstad.
Jag hoppas vi ses där!
DIS-kutabelt 2016-3
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DIS Syd bjuder in till
höstmöte i Hässleholm
den 9 oktober

DIS Syds höstmöte äger rum söndagen den 9 oktober. Mötet äger även denna gång rum 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 ’.
Mötet håller på mellan kl. 13.00 och ca 16. Kaffe
eller te med fralla serveras.
Föredraget på årets höstmöte kommer att
handla om att Mantalsforska. Föredragshållaren heter Magnus Bäckmark, en erkänd
auktoritet inom släktforskning. Han har bl.a.
författat boken Mantalsforska, nummer 8 i
Släktforskarförundets handbokserie.

Under höstmötet kan ni träffa DIS Syds styrelse,
faddrar och Disbytombud, som ställer upp med
råd och dåd. Ni kan ställa frågor till dem om DIS
produkter som Disgen, Disbyt och Dispos, men även
om andra släktforskningsprogram.

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

Hjärtligt Välkomna
DIS-kutabelt 2016-3
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Annorlunda mannekänguppvisning
Föredrag vid Höörs husmodersförening 1972

J

ag har kommit hit i kväll för att visa gamla brudklänningar. Jag har sådana i fem generationer men innan
jag börjar visa dem skulle jag bara vilja tillägga att klänningarna ej kan vara som nya då ett par av dem är över
100 år. Utan jag får säga liksom auktionsutroparen säger
att varorna säljes i befintligt skick så får jag också säga
att de här brudklänningarna visas i befintligt skick.

Cecilia Olsson f Svensdotter 29/3 1839 Modaröd,
Färingtofta d 5/6 1912 Esperöd Hallaröd. Vigsel 20/6
1864 (gm Jakob Olsson f 15/4 1831 Jonstorp, Hallaröd d 9/2
1876 Esperöd, Hallaröd) .

Magdalena Jacobsson f Nilsdotter 5/11 1820 Bosjökloster, Orup d 1/7 1918 V Nyrup Munkarp. Vigsel 1844
(gm Lars Jacobsson f 23/8 1810 V Nyrup, Munkarp d 12/3 1865
V Nyrup, Munkarp).

Brudklädd 1864

Brudklädd 1844

Den äldsta brudklänningen som ni ser är från 1844
alltså 122 år gammal. Den har burits av min farmors
mor. Den är handsydd samt sydd hel alltså ej avskuren.
Tyget är av något som kallades ”lessting” och av känseln
och utseendet skulle jag tro att det är en blandning av
silke och ylle. Den ska bäras med vit broderad klut
och vit broderad nedliggande krage. Kluten är tyvärr ej
bunden som en klut ska vara. Jag är rädd om den och
den tål ej att bindas på riktigt med en hel del nålar och
”grejor”. Har därför bundit den som ett huckle. Att den
skulle sedan skulle bäras med vitt förkläde var alldeles
nödvändigt ty lyfter jag på förklädet är det sämre tyg
undertill. Folk var tydligen väldigt sparsamma på den
tiden. Då hette det inte som nu slit och släng.
Omkring halsen hänger en luktvattensdosa eller som
de gamle sa ”luktevannsdosa”. Inuti finns en svamp som
var indränkt med något som luktade gott. Lukten finns
fortfarande kvar efter alla åren. Denna luktvattensdosa
hade de gamla på sig då de skulle gå i kyrkan. Prästen
höll ofta långa predikningar och då hade de denna att
lukta på för att ej somna.
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Den här klänningen har varit min mormors. Den
är från 1864 och således 102 år gammal. Även denna
är handsydd. Symaskin fanns ej på den tiden. Den är
sydd av svart taftsiden tvådelad med blus och kjol. Även
den ska bäras med klut och nedliggande vit broderad
krage. Om vi sedan skulle se vad som fanns under
ytterkjolen. Jo under denna finns en vid hårt stärkt
underkjol. Under denna en blommig rosa krinolin med
en massa band och fjädrar i. Under denna stubben, en
kjol som liknar ett tunt vaddtäcke kantad nedtill av
en hård kant.
I äldsta tider fanns ej någonting i byxväg men på
1800-talets snare del syddes underbyxor av hemspunnet lingarn men utan grening. De var öppna baktill
samt med långa ben som gick nedanför knäna och som
avslutning vanligen en virkad spets. Livstycken även de
av hemväft lingarn med snörhål i som ersattes i början
på 1900-talet av riktiga snörliv med fjädrar i. Folk var
även koketta på den tiden. Linne på den tiden var
alltid av hemväft tyg. Till vardags med sämre tyg nedtill
men till festliga tillfällen förekom handvirkade spetsar.
Strumporna var för det mesta svarta handstickade men
även blå och vitrandiga och melerade i grått och rött
fanns. Skorna var handsydda av någon skomakare på
orten vilka fick bara användas vid högtidliga tillfällen.
Kappa fanns ej utan endast schalar av olika storlek och
beskaffenhet. På huvudet bars vid högtidliga tillfällen
olika sidenschaletter i olika färger mest svarta samt
blommiga ylleschaletter. Och till vardags hemvävda
bomullskläder.
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Johanna Persson f Larsdotter 9/8 1848 V Nyrup,
Munkarp d 1/1 1937 V Nyrup. Vigsel 18/10 1867 (gm Nils

Olga Nilsson f Jacobsson 19/11 1874 Esperöd, Hallaröd d 3/10 1962 V Nyrup, Munkarp. Vigsel 20/6 1902

Persson f 18/3 1843 Höör d 11/5 1923 V Nyrup, Munkarp).

(gm Lars Nilsson f 11/10 1868 V Nyrup, Munkarp d 26/2 1944
V Nyrup, Munkarp).

Brudklädd 1867

Den här klänningen har varit min farmors. Den
är från 1867 och är alltså 99 år gammal. Även den
är sydd av svart taftsiden. Den är också tvådelad. På
blusen som vi ju ser är svarta spetsar och svarta snörmakerispetsar fram. Spetsarna här går ofta igen på de
svarta schaletterna. Runt om dess fanns ofta breda
blunderspetsar därav ”blunderschaletter”. Till den här
klänningen hör även mycket hårt stärkt liten krage
samt liknande manschetter som hölls samman med
silverknappar. Vad skulle då fästmannen ge sin utvalda.
Till denna klänning hör örhängen, brosch samt klocka
som det heter med vidhängande kedja. Klocka stacks
ned i midjan på klänningen. Klockan skulle dragas upp
med nyckel. När klockan sedan ej användes hängdes
den upp på väggen i broderade väggfodral. Den här
brudkronan blekt av ålder är antagligen från 1862 och
burits av en syster till min farfar. Antagligen har hon
gjort den själv. Som den ser ut nu är den ingen skönhet
men så är den ju också 104 år gammal. Om man tittar
lite närmare på den är själva stommet av grov ståltråd
bundet med grön mossa och i denna finns instuckna
blommor i olika färger. Röda och skära rosor med gröna
blad, blommor i guldpapper och lila eller blå blommor
vita stora pärlor samt strå. Naturligtvis förekom även
kyrkkronor men bars nog ej så mycke bland allmogen.
Brudsmyckena köptes nog ofta i närmaste stad. Farmor
berättade när hon skulle gifta sig gick hennes fästman
ända till Lund för att köpa örhängen. Det kan man väl
kalla för kärlek eller hur?

Brudklädd 1902

Den här klänningen har varit min mors. Den är
från 1902 och är alltså 64 år gammal. Den är också
tvådelad. Den är av svart blankt siden. Den är sydd
av Maria Ljungdahl från Höör. Blusen är broderad för
hand med paljetter och kjolen försedd med släp. Till
denna bär mor myrtenkrona samt tyllslöja broderad
för hand nedtill. Tyvärr har den brustit så jag kan ej
visa den. Brudbuketten var av rosor med vidhängande
vita moarréband. Krinolinen och stubben har nu försvunnit. Istället gör de vita brodyrunderkläderna entré.
De vita brodyrunderkjolarna var hårt stärkta och till
mors underkjol hörde även släp. Omkring sekelskiftet
försvann de svarta brudklänningarna. Städerna kom
först med de vita för att sedan fortsätta även på landsbygden.

Bröllopsfoto Lars och Olga Nilsson Hallaröd 1902
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Ingegerd Höglund f Ekström 9/6 1941 Yxnaholma,
Höör. Vigsel 21/6 1968 Höör (gm Ralph Höglund f 28/9
1941 Johanneberg, Göteborg d 23/11 2012 Hjärup, Uppåkra.

Bröllopsfoto Tekla och Johannes
Ekström Malmö 1898
Astrid Ekström f Larsson 5/5 1904 V Nyrup, Munkarp
d 9/11 1984 Höör. Vigsel 5/5 1936 (gm Hans Ekström f 4/9
1904 St. Pauli, Malmö d 5/1 1982 Yxnaholma, Höör).

Brudklädd 1968

Denna brudklänning är från 1968 och har burits
av min dotter Ingegerd. Tyg av matlassé. Myrtenkronastomet till kronan har varit mors, guldkedjan min
farmors. Vi är i nylonens tidevarv.
Jag har inte mer att visa i kväll. Jag bara skulle vilja
tillägga, en sak. Varför jag har alla de här gamla sakerna och kläderna det är inte min förtjänst ty det är
saker och ting som jag har fått i arv av mina förfäder
att förvalta en liten tid för att sedan övergå till nästa
generation.

Astrid Ekström

Brudklädd 1936

Den här klänningen är från 1936 alltså 30 år gammal. Den är köpt färdig. De stärkta brodyrunderkjolarna har försvunnit och ersatts med silketrikåunderkläder. Klänningarna skulle hänga slakt ned på 30-talet.
Vit lång slöja i tyll och blomsterkrans i håret. Farmors
guldkedja.

Mors föredrag, ”Annorlunda mannekänguppvisning”, är
ordagrant återgivet enligt handskrivet manus på lösa A5
ark från 1972. Jag, hennes dotter, har endast kompletterat
persondata för brud och brudgum samt deras vigseldatum.
Detta utgör rubriker till den nedskrivna presentationen
av de sex brudklänningarna. Brudklänningarna är fotograferade av min bror Bengt med mig som mannekäng
1960. Interiörerna är från storstugan och gavelrummet
hemma på gården i Yxnaholma. Brudklänningarna som
nu finns i mitt hem förvaras i det stora linneskåpet som
jag fått från Yxnaholma. De är för mig ett värdefullt
kulturarv. Även klutar, kragar, manschetter och sjalar
samt det vita förklädet till den äldsta klänningen finns
i detta linneskåp. Ateljéfotona från farmors, mormors,
mors och mitt bröllop har jag tagit med för att man ska
kunna se brudparen och brudutstyrseln från 1898, 1902,
1936 och 1968.
Ingegerd Ekström Höglund
Malenas väg 17 Hjärup
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Släktforskningens pirater

N

är jag för femton år sedan började släktforska
fick jag det viktiga rådet; Se till att du sprider din
forskning till dina släktingar. Det har jag
sedan dess försökt leva upp till och det
har gett mig många nya kontakter med
släktingar jag inte känt till.
I Disgen finns flera funktioner som
hjälper till att sprida släktforskningen.
Jag fastade för den utmärkta funktionen
Exportera Till HTML. Namnet döljer
vad det handlar om, man skulle kunna
kalla det skapa en digital släktbok, för
det är precis vad den gör. När man
registrerat sina släktingar är det bara
att trycka på knappen Exportera till
HTML så skapar Disgen en färdig
släktbok med bilder och allt. Den kan
man sedan spara på en CD-skiva, som
man kan sända iväg till dem som finns
med. När de sätter skivan i datorns
CD-rom läsare öppnas boken direkt
på skärmen och det är bara att läsa och
bläddra bland de många sidorna. Det
är lika enkelt att publicera släktboken
på sin hemsida.
Jag valde att publicera min släktbok
på min hemsida och göra den tillgänglig
för alla. Det var mycket spännande.
Det dröjde inte länge förrän jag fick
en enorm respons. För mig okända
personer googlade på sitt namn och
hittade in till mina sidor. Naturligtvis
ville man veta mera. Varje vecka bidrog
människor med nya personer, uppgifter
och bilder som jag utökade släktboken
med. Under åren växte den rejält.
Samtidigt har det varit det en handfull personer
som var irriterade över att jag publicerat deras namn.
Jag har därför varit i kontakt med PUL, som menar att
allmänintresset troligen är större än respekten för den
personliga integriteten. Dock kunde man inte veta säkert förrän frågan prövats i domstol. Jag drog slutsatsen
att jag lugnt kunde följa majoritetens önskemål och
endast ta bort namnen på dem som önskat så.
Men i somras slog pirater till samtidigt i två fall.
Släktingarna bosatta i England rapporterade att de blivit
av med pengar från sina bankkonton. En polisutredning visade att spionerna tagit uppgifter och bild från
min släktbok och tillverkat falska pass. Vederbörandes
brevlådor hade sedan vittjats och månadsuppgifter från
banken stulits. Sedan hade man gått till banken med ett
korrekt eget pass, ett förfalskat partners pass och begärt
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uttag från på partnerns korrekta bankkonto. I England
är säkerhetsfrågan i liknande fall; Vilket är partners moders flicknamn. Denna uppgift fanns naturligtvis också i
släktboken. På banken ansåg man sig då ha uppfyllt alla
säkerhetsrutiner och betalade ut de begärda pengarna
till spionen. Efter polisanmälan har
bankerna återbetalat beloppen till den
rätte ägaren. När jag kontaktade Svenska
Bankföreningen sa man att de engelska
bankerna har notoriskt dålig säkerhetskontroll. Den svenska polisen verifierar
inte heller äktheten hos ett svenskt pass
när en engelsk bank frågar.
Så snart jag fick veta det inträffade
stängde jag ner släktsidan. Det blev
många frågor om vad som hänt. Man
förstod, men önskade att jag skulle öppna sidorna snart igen.
Hur ska jag göra? Jag har frågat runt
men ännu inte fått ett bra svar. De flesta
svaren kretsar krig två alternativ.
• Lägg släktboken bakom en inloggning.
Detta skapar inte särskilt god säkerhet
och man förlorar Googles hjälp att hitta
till nya släktingar.
• Publicera inte uppgifter om levande
personer. Detta är i överensstämmelse
med PUL, men leder också till att
jag förlorar kontakten med levande
släktingar som tidigare bidragit till
släktboken.
Jag blir glad för tips om hur jag kan
agera!

Bengt Kjöllerström
Disgenfadder
bengt@dis-syd.se

Staffan Knös ny fadder

V

i har fått en ny fadder i DISSyd. Det är Staffan Knös från
Ronneby som nu utsetts till fadder
för Disgen. Staffan är välkänd i
DIS-organisationen. Han är ledamot sedan flera år av DIS-Syds
styrelse och han hade varit ledamot
i DIS styrelse i fyra år när han
avgick i våras. Staffans kontaktuppgifter finns på sista sidan.
DIS-kutabelt önskar Staffan lycka till med sitt nya
uppdrag.

Mats J Larsson
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Macspalten
Denna gång behandlar Mac-spalten Crossoverproblem.

Q

Hej Helge och tack för råd tidigare.
Jag köpte Crossover för några veckor
sedan och utöver att testa det (det låser
sig ibland) så har jag inte använt det så
mycket då jag varit bortrest. Nu fick jag
förra veckan ett mail att Crossover ”exspire” om två
veckor, dvs. nu om någon vecka. Jag skrev till dem
och fick nedanstående svar, dvs jag kan ha programmet kvar utan support (det är ok) men tydligen inte
med uppgraderingar!! D.v.s. om jag uppgraderar Mac
så kommer det att upphöra att fungera?!! Jag betalade
den lägre summan, det var väl ca 300 kronor har jag
för mig.
Vad tror du Helge? Är det bara supporten som
försvinner, eller programuppdateringarna?
Bästa hälsningar
Kjell

A

Hello,
Thank you for your support of CrossOver. Yes, you did
purchase a license of our software, however, you purchased a license that came with 30 days of
support. That means the support for your
license will expire in a couple of weeks.
Our support covers software upgrades/
updates, as well as help desk. Once the support for your license expires, your license will
continue to work, as long as you don’t change
the MacOS on your workstation. You will
simply no longer have access to any new
versions/updates that we release. Let me
know if you have any further questions
or needs at this time.
Sincerely,
Christian Delzer
cdelzer@codeweavers.com

Helge Olsson

Mac- o Reunionfadder
helge@dis-syd.se
Redaktören är så tacksam för att Helge fortsätter att leverera
material till Macspalten, trots löften om motsatsen.

Tärningen fick avgöra

D

rängen Johan Ericsson tiente hos Bergzmannen Olof Hansson wid Bleksberg, angaf des
Fader gl. hammarsmeden Eric Johansson ifrån
Holmshyttan des son wara född wid Ramsbergs
Kyrckja år 1725 d. 21 Decembr. råkade af en
olycklig händelse d. 15 Febr. 1751 tillika med sin
kamrat Eric Mårtensson hos samma husbonde i
tiänst, at dräpa sin kamrat drängen Anders Olofsson, som tiente hos Sexmannen Israel Larsson wid
Bleksberg, mellan Greksåsar och Bleksberg på winterwägen. Effter Kongl. Håfrättens utslag Dömdes
den ena till döden och den andra till 40 par spö,
då det igenom tärning Kastning uti Örebro Lands
Cansellie Johan Ericsson att mista lifwet, som utstod sitt straff d. 24. Julii på den nya afrättsplatsem på
Bergzman Lars Olofssons skog ifrån Skåfttorp på andra
sidan om Tappdammen. Fördes i Kista därifrån straxt
och nedgrofs norr på Kyrckjogården, dess ålder 25 år
7 månader och 3 dagar. (Se Nora bergsförsamling F:2
(1751-1774) Bild 8/sid 9, högra uppslaget, överst).
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Ett särskilt tack till Irene Johansson på Anbytarforum som hjälpte mig med några svårtydda ord.

Gunnar Kager
Min vän släktforskaren Gunnar Kager i Åhus har skickat mig
denna text för publicering i DIS-kutabelt. Obegripligt att låta
slumpen avgöra vem som skulle avrättas. MJL
DIS-kutabelt 2016-3

Program för DIS Syd hösten 2016

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

HÖSTMÖTE DIS Syd
2016-10-09
Plats: Senioren Hässleholm
Föredragshållare: Magnus Bäckmark om Mantalsforskning
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
2016-11-26
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
Obligatorisk anmälan
Kontaktperson: Anders Lindberg, anders.lindberg@
dis-syd.se, 0708-39 79 08.Kostnad: 100 DKR
DISTANSUTBILDNINGAR
Bengt Kjöllerström erbjuder två interaktiva distanskurser där du arbetar vid din egen dator i din egen takt
och på tider som passar dig.
Kom igång med Disgen
Kursstart 2016-11-15
Du lär dig använda släktforskningsprogrammet Disgen
2016 för att registrera släkten och att göra antavlor.
Kursen finns på u3m.se/KigDisgen2016.
DIS-kutabelt 2016-3

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.
Utbildningsmaterial tillkommer. Du ska ha skaffat dig
Disgen 2016. Kontakta Mats J Larsson 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. Träffarna handlar om Disgen 2016. Ingen
anmälan. Fika serveras till självkostnadspris.
2016-10-08
DIS-träff

2016-11-12
DIS-träff

2016-12-03
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.
SÖLVESBORG
Plats: Folkets Hus, Bancks väg 6
Tid: 16.00 - 19.00
Kontaktperson: Bo Lundgren bo@dis-syd.se 057244 13. Träffarna handlar om Disgen 2016. Ingen
anmälan. Fika serveras till självkostnadspris.
2016-10-09
DIS-träff

2016-11-06
DIS-träff

2016-12-11
DIS-träff

Gör en släktbok till dina barnbarn
Kurstart 2016-11-15
Du lär dig hur du med Disgen 2016 gör en modern
släktbok på skärm och en traditionell släktbok på
papper.
Kursen finns på https://kurs.dis.se/bengt/bok.htm där du
också kan anmäla dig.
Mera information om distanskurserna; Bengt Kjöllerström, bengt@kj2.se
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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
Smålandsvägen 38
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
Staffan Knös
Torgny Larsson
Lotta Sörensen
Helge Olsson
Kerstin Olsson
Thomas Björk
Lena Ringbrant
Ekelund

245 32
286 35
216 18
227 38
372 52
241 91
372 37

Staffanstorp
Örkelljunga
Limhamn
Lund
Kallinge
Eslöv
Ronneby

Mellang 3 A lgh 1103
Norra Alnaryd 216
Östra Vallgatan 41
Göingegatan 26
Avenboksvägen 3
Limhamnsvägen 18 A
Gångbrogatan 2
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
372 37
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
Ronneby
070-5951338
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
staffan@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
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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