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Bidrag till DIS-kutabelt

Vill du dela med dig av dina erfa-
renheter av släktforskning med eller 
utan dator? Har du synpunkter på 
vår tidning eller vår förening. Vi tar 
gärna mot ditt bidrag i DIS-kuta-
belt. Kontakta vår redaktör Mats J 
Larsson på 044-12 63 91 eller mats@
dis-syd.se. Manusstopp för första 
numret 2017 är den13 februari.

Fotografer är Jan Nilsson, Hans 
Bjernevik, Christer Thörn, Mari-
anne Larsson och redaktören. Lena 
Ringbrant Ekelund,  Bertil Lindkvist 
och Helge Olsson har bidragit med 
illustrationer till sina artiklar. Kent 
Hektor har lånat oss sitt porträtt. 
Bilden på  Karin Åström Iko är från 
Riksarkivets hemsida.

En sorglig och en glad händelse …

För någon vecka sedan läste jag att vår heders-
medlem och förste kassör Frans Johansson 

hade gått bort. Likaså hade Frans hustru Ulla 
avlidit. Frans var med och bildade DIS Syd 
tillsammans med Ove Billing. Båda var medlem-
mar i Staffanstorps släktforskarföreningen och 
jobbade på Åkerlund & Rausing, Ove på labbet 
och Frans som konstruktör. Frans och jag åkte 
runt i en massa släktforskarföreningar och gjorde 
reklam för DIS Syd och Disgen och värvade nya 
medlemmar. Vi i vår förening kommer att minnas 
vår hedersmedlem Frans och hans insatser för föreningen.

Torsdagen den 6 oktober gick en legend i pension från Riksarkivet/
Landsarkivet, nämligen Rolf Johansson. Rolf har varit ansiktet utåt för 
Landsarkivet i alla år och ställt upp både på fritid och tjänstetid, alltid för 
släktforskningens bästa.

Rolf har tillsammans med Gösta 
Gansmark ställt upp och hjälpt oss 
på flera släktforskardagar då Lands-
arkivet i Lund inte haft resurser att 
själva ställa ut. Rolf är som en cirkus-
häst. När det blir släktforskardagar, då 
piggnar han till, ögonen glittrar och 
han fullständigt älskar släktforskare 
och då framför allt flickorna!

Som avskedsgåva fick Rolf  av DIS 
Syd ett års medlemskap i DIS inklu-
sive Disgen 2016 så han kan hålla reda 
på släkten plus en stor fruktkorg så att 
han och hustrun kunde förfriska sig! 
Lycka till med friheten Rolf!

En riktigt fridfull  och God Jul och ett Gott Nytt År önskar jag er!

Jan Nilsson
Eder ordförande
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Redaktörens spalt

När jag vaknade tidigt på onsdagsmorgonen den 9 
november var det två saker som jag  direkt lade 

märke till. Det snöade i Nosaby och på TV basunerade 
alla kanaler ut att Donald Trump var på väg att bli nästa 
president i USA. Jag kunde i inte göra något åt dessa 
faktum, men jag gladde mig i alla fall åt snön. Den in-
nebar att jag skulle kunna ta en bild av Nosaby kyrka i 
vinterskrud, för tidningens första sida. Det misslyckades 
jag med i ösregnet på Alla Helgons dag.

Och vad angår världsproblemen en släktforskande 
redaktör en morgon som denna? När han i stället kan 
glädja sig åt att snart ha ytterligare en tidning färdig att 
lämna till tryck. Endast bilden på första sidan och ett 
reportage från Arkivens dag i Lund den 12 november 
återstår. Fortsätter snöandet får jag väl ta tåg och buss till 
Lund. Det blir skifte till vinterhjul om fjorton dagar.

I detta nummer fortsätter vår kartfadder Lena 
Ringbrant Ekelund sin kartskola som inleddes i DIS-
kutabelt 2-2016. Disbytombudet Christer Thörn pre-
senterar stolt två nya kollegor Kent Hektor och Ragnar 
Dyrlund-Kristiansen. Utbildaren Bertil Lindqvist från 
DIS Filbyter har beredvilligt låtit oss trycka hans artikel 
Konvertera = Kopiera. Den riktar sig de medlemmar 
som ännu inte har valt att gå över till Disgen 2016, 
vilket många av DIS funktionärer anser bero på att en 
del medlemmar tror att övergången från Disgen 8 till 
Disgen 2016 är så besvärlig och svår.  Läs och inspireras 
av Bertils artikel. 

Numret bjuder på reportage från DIS funktionärs-
träff i Linköping, från vårt höstmöte i Hässleholm, 
från DIS Syds samarrangemang med DIS Helsingør på 
andra sidan Øresund samt från Arkivens dag i Lund. Vår 
Mac-fadder Helge Olsson återkommer med sin Mac-
spalt även i detta nummer, trots löfte om motsatsen. 
Det är jag tacksam för. På sista uppslaget finner ni vårt 
program för 2017. Nöjsam läsning önskar jag.

Hur har släktforskarhösten varit? Bra, för egen del 
tycker jag. Jag har fått mera tid för att städa i min forsk- 

ning. Jag har med utgångspunkt i funktionen Analy-
sera/kontrollera notiser i Verktygsfältet i Disgen 2016 
rättat fel och kompletterat källor. Nyttigt. 

Anledningen till att jag fått mera tid är dock inte 
lika kul. Det blev inga nybörjarkurser i släktforskning 
varken på Pensionärsuniversitetet eller Folkuniversitet 
i höst. Och det blev ingen nybörjarkurs i Disgen 2016 
heller. För få anmälda! Jag hoppas på nybörjarkurser i 
släktforskning nästa termin, men jag lägger ned försöket 
med nybörjarkurser i Disgen i Kristianstad. Efter fyra 
terminer har ännu ingen kurs blivit av.

I stället funderar jag och Benny Olson, Disgenfad-
der som bor i staden, på att inleda ett samarbete med 
Kristianstadsbygdens Släktforskarförening om att få 
medverka i deras träffar med information om Disgen 
och DIS. Vi sneglar på det upplägg som Bo Lundgren 
använt med framgång under flera år i Ronneby och 
Sölvesborg. Vi hoppas kunna återkomma om detta i 
vårens första nummer av DIS-kutabelt.

Advent och jul närmar sig med allt vad som hör till. 
Kören som jag och hustrun är med i repeterar för fulla 
muggar inför första advent i Nosaby kyrka och Julton 
i Fjälkestads Kyrka två veckor senare. Det blir många 
nya sånger den här julen, vilket känns utmanande och 
inspirerande.

För oss blir det att fira julen med några av våra barn 
och barnbarn hos sonen i Tullinge. Vi tar nog tåget dit 
i år också. Om man åker några dagar i förväg så ska 
man väl kunna hinne fram före tomten! Och det Nya 
året firar vi som traditionen bjuder hos goda vänner i 
Kävlinge.

Jag önskar alla läsare en riktigt God Jul och ett Gott 
Nytt År.

Mats J Larsson 
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För att väcka intresse bland dina släktingar för din forskning kan du använda Google Earth. Där kan du visa 
var dina släktingar bodde, arbetade och hur de flyttade. Du kan även visa bilder på personer och platser 

samtidigt. Speciellt roligt blir det när man visa emigranters levnadsöden. Det går till och med att spara resan 
och maila den till avlägsna släktingar.

Den första delen av Lenas kartskola fanns i DIS-kutabelt nr 2, 2016 på 
sid 4-5. Om du inte har kvar tidningen, så finns den på www.dis-syd.se under 
fliken DIS-kutabelt/Tidigare nummer. Tyvärr hann jag inte skriva denna artikel 
till förra numret, så nu har det gått ett tag sen första delen av kartskolan, så 
läs den gärna igen.

I förra artikeln förberedde vi resan med Google Earth genom att jag berät-
tade om hur man:

lägger in egna orter med rätta koordinater•	
lägger till bild och beskrivning på orten•	

Nu fortsätter vi vår resa…

DIS-kutabelt 2016-4

Installera Google Earth  
Programmet Google Earth hämtar 
du gratis på earth.google.com. Du 
godkänner och därefter hämtas filen 
GoogleEarthSetup.exe. Klicka på den 
och installera programmet!

Starta Disgen
Nu startar vi Disgen och väljer rätt centrumperson. 
Kontrollera att alla notiserna är i rätt kronologisk 
ordning. Vill du att fler bilder ska visas under resan, så 
placeras bilden på raden ovanför händelsen som den 
ska visas med.

Kartfönstret
Öppna kartfönstret genom att klicka på 
ikonen för Visa kartan i verktygsfältet överst. 
När kartan är öppen så finns ett smalt verk-
tygsfält i vänstra kanten. Klicka på ikonen 
Visa huvudpersonen i Familjeöversikten. 

Då blir den mörka linjen på ikonen röd och röda 
linjer visas på kartan till nedan. 

Om du har DISGEN 2016 är det nu 
bara att klicka på ikonen för Google Earth 
i vänstra verktygsfältet. Om du har Disgen 
8.2 så högerklickar du i kartan och väljer 
Exportera till Google…

Nu öppnas Google Earth direkt och bilden överst 
på nästa sida visas:

Under Verktyg i verktygsfältet kan du välja Al-
ternativ om du vill ändra på något t.ex. hur lång tid 
bilderna ska visas.

Starta resan 
Du startar resan genom att klicka på ikonen 
Spela upp tur som finns lång ner på sidan 
intill kartan och ser ut så här: 

Och förhoppningsvis så får du se din släktings resa 
med bilder och text. Om det är någon bild som inte 
syns så kolla så att den inte har filändelsen .JPG med 
stora bokstäver för det fungerar inte. Ta bort bilden 
från Dgpic, ändra till .jpg och lägg in bilden igen så 
ska det fungera.

Lenas kartskola: En resa med Google Earth (del 2)
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Lycka till och ring mig om du får problem!

Lena Ringbrant Ekelund

Kartfadder 
lena@dis-syd.se 
tel 0435-71 10 60
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Konvertera = Kopiera 
Disgen 8 till Disgen 2016

Konventering bör egentligen kallas Kopiering, för 
det är vad det handlar om. Du kopierar din/dina 

datamappar i Disgen 8 och läser in dem i Disgen 2016. 
Hur gör du då?

I startmenyn under Arkiv, väljer du Konvertera 
Disgen 8-datamapp... Resultatet blir ett antal sidor 
att gå igenom. Titta i Handledningen https://www2.
dis.se/konvertera-disgen8 där hittar du bilder och 
beskrivande texter till kopieringen.

Som utbildare och föredragshållare i ämnet Nytt och 
förändrat i Disgen 2016 har jag förklarat Kopieringen 
för hundratals åhörare. Bland många frågor har jag lagt 
märke till att vid varje tillfälle finns det alltid några som 
trots min genomgång tror att man skall överföra sina 
data med GEDCOM. Glöm GEDCOM tills vidare, 
det har ett helt annat användningsområde och har inget 
med Kopieringen att göra.

Skall du ta en säkerhetskopia från Disgen 8 och läsa 
in den i Disgen 2016? Nej! Disgen 2016 kan inte läsa 
en säkerhetskopia från Disgen 8 och omvänt. Disgen 
8 kan inte läsa säkerhetskopia från Disgen 2016. Kan 
vara något att tänka på om man skulle vilja återvända 
till Disgen 8. 

Andra vanliga frågor är när skall jag skaffa Disgen 
2016 och när skall jag sluta använda Disgen 8? Skaffa 
Disgen 2016 nu, det blir inte bättre att vänta. Disgen 
2016 uppdateringar kommer sedan med automatik. 
Köp Disgen 2016, kopiera din/dina datamappar men 

fortsätt din forskning i Disgen 8. Låt Disgen 8 fort-
satt vara din skarpa version, till du kan Disgen 2016 
ordentligt. 

Hur många gånger kan man kopiera Disgen 8 
till Disgen 2016? Hur många gånger som helst. Varje 
kopiering skriver över och ersätter den förra, om du inte 
byter namn på datamapparna. Det skall du inte göra.

 När ska du sluta använda Disgen 8? Det blir 
när du kan Disgen 2016 ordentligt. Lägg 
ingen skarp information enbart i Disgen 
2016 innan du lärt dig Disgen 2016. Båda 
programmen kan leva vid sidan av varandra 
utan att störa eller påverka varandra.  De 
kan till och med visas parallellt på samma 
dataskärm, utan konflikter. 

Flockar försvinner men bara till namnet. 
De blir flaggor istället för flockar. Du kan 
välja att behålla flocknamnet till flaggorna. 
Nu kan du dessutom ge en eller flera indi-
vider flera flagg- (flock-) tillhörigheter, utan 
att det behöver bli dubbletter. Du som aldrig 
använt flockar har en flock 0 (noll). 

Alla personer får nya personidentiteter 
(nummer), vill du behålla och ha tillgång 
till de gamla personidentiteterna kan du vid 
kopieringen markera detta.

Faddrar: Alla faddrar blir riktiga  per-
soner och får egen personidentitet. Faddrarna 

blir också sökbara. Detta medför risk för dubbletter. 
Fadder ämnet behandlas på annan plats. 

Tips: Om du efter kopieringen inte ser dina anor. 
Lugn dom finns där. Klicka på sök = Kikaren sen på 
nollställ sökvillkor och  slutligen på Sök. Nu får du 
en lista på alla dina anor, välj någon och klicka på 
Familj, klart.

Kvalitetsförbättring.  (Se detta som kvalitets-
förbättring av din släktforskning). Studera loggfilen 
från kopieringen noga, där hittar du med röd text de 
felaktigheter du har i ditt forskningsmaterial och kan 
rätta och förbättra kvalitén i din forskning.

Disgen 2016 tillåter inte dubbla född- eller död-
notiser, vilket Disgen 8 faktiskt gjorde. Kopieringen 
avbryts i så fall och du får gå tillbaka till Disgen 8 och 
rätta. Vill du ha bägge uppgifterna kvar får du lägga en 
som en anteckning. Sen kopiera på nytt. 

Disgen 2016 tillåter normalt inte grupp som källa. 
Programmet stannar inte men visar längst ner i källträ-
det Källor skapade vid konverteringen. Här kan du se 
alla dina felaktiga källor och välja om du vill rätta dem. 
Alla utskrifter m.m. kommer att fungera som tidigare, 
med dina felaktiga källuppgifter.
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Konvertering från Disgen 8 till Disgen 2016
i kortform

Programmet konverterar datamappar från Dis-•	
gen 8.0, 8,1 och 8.2
Datamapparna i Disgen 2016 hamnar som stan-•	
dard i ”Mina dokument/Disgen”, men kan fort-
farande även placeras var man själv vill (i Disgen 
8.2 var standardplats ”Delade dokument”)
Persondata, relationer, ortsträd, källträd, bilder i •	
DgPic och kartor i DgMap följer med
Arkiven blir nya datamappar•	

Flocktillhörighet kan konverteras och personerna •	
märkas med speciell flagga (valbart)
Personerna får i Disgen 2016 en ny person- •	
identitet Den gamla personidentiteten kan tas 
över i ett nytt fält i formen Flock:Individnr 
(valbart)
Faddrar konverteras till fysiska personer – med •	
speciell flagga
Listan med Favoriter konverteras inte (kan åter-•	
skapas)
Egna språkfiler konverteras inte (kan återskapas)•	
Egna utskriftsmallar konverteras inte (kan åter-•	
skapas)
Egna släktböcker konverteras inte (kan återska-•	
pas)
Definierade men oanvända flaggor konverteras •	
inte
Innehållet i HTML-mappen konverteras inte•	
Dubbla födelse- eller dödsnotiser godkänns inte, •	
konverteringen avbryts

Lycka till med Disgen 2016

Bertil Lindqvist
Utbildare DIS Filbyter

DISBYT
spalten

Så har snart ytterligare ett år gått. Bidragen till Disbyt 
fortsätter komma in i en jämn ström. Till och med 

oktober i år har jag fått in 219 Disbytbidrag jämfört 
med 247 för hela året 2015. Men det är en bit kvar 
till rekordåret 2013, då jag hade 334 bidrag att arbeta 
med. Sedan jag började som Disbytombud i DIS Syd 
i mars 2011 har jag bearbetat 2 074 bidrag med totalt 
8,9 miljoner personer, med 72 000 frågor på namn, 
58 000 frågor på län och 141 000 frågor på församling. 
Under de senaste månaderna har andelen Disbytbidrag 
producerade med Disgen 2016 ökat stadigt. 

Som vanligt gäller att ni inte skall ändra någonting 
i er släktforskning utan i stället kritiskt granska de 

ändringar eller kompletteringar vi 
Disbytombud föreslår i B-filen eller 
i det medföljande e-brevet Om ni 
anser att Era uppgifter är korrekta, 
ändra då ingenting!

Som avlastning för mig och övriga Disbytom-
bud har DIS engagerat ytterligare två personer som 
Disbyt-ombud. Båda bor i Skåne men dom kan serva 
hela Sverige. Kent Hektor finns i Ystad och Ragnar 
Dyrlund-Kristiansen bor i Bjärred. Kent och Ragnar 
presenterar sig själva i text och bild på nästa sida. Båda 
hälsas härmed välkomna och önskas lycka till med sina 
nya uppdrag! Kent och Ragnars kontaktuppgifter finns 
på sista sidan av tidningen.

Christer Thörn
Disbytombud
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Jag heter Kent Hektor och är 68 år, gift med Susanne 
sedan 41 år, bosatt i Ystad, pensionerad förändrings-

ledare, medlem i Ystadbygdens Släkt- och bygdeforskar-
förening, bygger plastmodeller (ombörjare) och spelar 
fotboll två gånger i veckan(!).

Jag började med släktforskning för ca 10 år sedan 
när jag fick ta del av en kusins efterlämnade material. 
Min far är från Malmö och min mor från Stockamöl-
lan, så jag har hela min släkt i Skåne (även om jag själv 
är född i Stockholm). Varje år har vi kusinträff med 
picknick vid mormor och morfars hus. Jag har varit 
medlem i DIS och DIS-Syd nästan lika länge. När jag 
har hållit på med min forskning har jag haft mycket 
nytta av Disbyt. Det har gett mig svar på många ute-
stående frågor och en hel del trevliga kontakter med 
andra forskare runt om i landet. Jag fascineras över den 
hjälpsamhet att dela med sig, som dessa forskare visar 
när man bara skickat ett enkelt e-brev med en fråga. 
Jag började använda MinSläkt och har bl.a. varit med 
och testat nya versioner. Nu har jag börjat fundera på 
att gå över till Disgen, främst för kartfunktionen och 
utskriftsmöjligheterna.

Under hösten har jag fått utbildning och övning 
i hur man hanterar Disbyt efter det att du skickat in 
ditt bidrag.  Framöver kommer jag synas på olika ar-
rangemang som Arkivens dag m.fl. Jag kommer gärna 
ut till släktforskarföreningar och pratar och visar hur 
Disbyt kan användas.

Genom mitt arbete har jag bl.a. varit med och byggt 
upp supportorganisationer på en hel del av landets 
största företag. Genom detta har jag fått insikt i den 
service som användare förväntar sig. Nu då jag har tid 
över vill jag försöka ge tillbaka lite av den nytta jag 
själv fått ta del av.

Kent Hektor
Disbytombud

Mitt curriculum vitae ’levnadslopp’, eller som de 
flesta skriver CV, i kortform följer här. Från 

början till dess jag blev utsedd till Disbytombud, var en 
lång process som pågick i flera månader. Jag och Kent 
Hektor blev kallade till DIS Syds styrelsemöte i slutet 
sommaren, det var första nålsögat. Sedan två möten 
där Christer Thörn drillade oss i Disbyts program och 
databas. Sista mötet var också vår examination. Vi 
blev godkända både jag och Kent. Christer Thörn vår 
handledare under utbildningen var också examinator.

Jag har lång erfarenhet av datorer, komplexa 
program, har jobbat med kartor, ritningar, mätnings-
arbeten under många år. Min karriär som personhis-
toriker är kort, begynnelsen var 2010 samtidigt som 
jag planerade för min tid efter arbetets slut. Med mål 
som släkt- och personhistoriker har många nya böcker 
fått plats i min bokhylla. Böcker som är skrivna av 
historiker, avhandlingar, forskningsrapporter m.m. En 
bok, en avhandling, som jag varmt vill rekommendera 
är Pestens gåta av Bodil E.B. Persson. Samma författare 
har också skrivet Gud verkar med naturliga medel.

Jag har prioriterat textläsning, för att kunna tyda 
det som är skrivet i alla de dokument som en släkt-
historiker kommer i kontakt med. Jag har hunnit 
med tre kurser under året i textläsning. Jag tycker att 
textläsningen är både kul och lärorikt, det finns mycket 
spännande att läsa i arkiven. Jag försöker tolka de gamla 
bokstäverna varje dag.

Rollen som Disbytombud är också att vara aktiv 
medlem i DIS-Syd. Jag är väldigt medveten om mitt 
ansvar som Disbytombud samt förtroendet jag kän-
ner från DIS Syds styrelse. Jag ser fram till mitt första 
skarpa Disbytbidrag.

Ragnar Dyrlund-Kristiansen
Disbytombud
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DIS Syd over Øresund

Lördagen den 29 oktober åkte 25 medlem-
mar från DIS Syd över sundet till Hel-

singør. Släktforskardagen var ett samarrange-
mang mellan DIS Helsingør och DIS Syd. Det 
var lika många deltagare från DIS Helsingør. 
Vi höll till i Slægt & Datas lokal på Svingelport 
8A i Helsingør, som låg på bekvämt promenad-
avstånd från färjeläget.

Klockan 10 hälsades vi välkomna av formanden 
för Slægt & Data DIS Helsingør, Jørgen Petersen, som 
berättade om hur dagen var upplagd. Han utgick från 
att deltagarna letade efter släktingar på båda sidor om 
sundet och att de flesta svenska deltagarna var intresse-
rade av hur man släktforskar i Danmark och de danska 
hur det går till i Sverige. Publikum mumlade på båda 
språken att - Jo, sådan var det.

Om släktforskning i 
Danmark informerade 
arkivarien från Danmarks 
Riksarkiv Jørgen Mik-
kelsen. Han inledde med 
att berätta om källor till 
släktforskning i Danmark 
och efter avbrott för kaffe 
med dejlige danska wiener-
brød, fortsatte han att visa 
på möjligheter som finns 
att söka efter svenskar i 

Danmark med hjälp av olika 
register, som t.ex. kyrkoarkiv 

som till skillnad från i Sverige är tillgängliga gratis.
Jørgen visade oss flera danska webbsidor som man 

har nytta av om man släktforskar i Danmark eller letar 
efter svenskar som man tror har försvunnit till Dan-
mark. Han visade Arkivalieronline www.sa.dk/brug-
arkivet/arkivalieronline där man kan se originaldoku-
ment på nätet. En bra inkörsport till att lära sig mer 
om hur det danska arkivväsendet fungerar. Där finns 
också danska Kirkebøger från hela Danmark. En annan 
databas att lägga på minnet är Daisy, www.sa.dk/daisy, 
som också tillhör danska Riksarkivet. Daisy är den 

danska national-
blomman, tusen-
sköna på svenska. 
Jørgen visade oss  
passprotokoll och 
polisregister där 
man, om man 
har tur, kanske 
kan hitta sven-
skar som flyttat 
till Danmark.

Vad jobbade svenskarna som flyttade till 
Danmark under 1800-talet med? Jo - de 
byggde vallar runt København, de var båtbyg-
gare i Helsingør, de jobbade på tegelbruk, de 
byggde järnvägar eller var lantarbetare. Han 
berättade också om de olika passbestäm-
melser för inrikes och utrikes pass som gällt 
vid olika tider i Danmark.

För den som är 
intresserad av att 

lära sig mera om 
släktforskning i Danmark 
och inte har möjlighet att 
delta i en kurs i ämnet ska 
veta att det i Rötterbokhan-
deln finns en bok av Gitte 
Christiansen och Kathrine 
Tobiasen som heter Släktforsk- 
ning i Danmark, utgiven 
på Sveriges Släktforskarför-
bunds förlag.

Till frokost serverades tvo stykker smørrebrød med 
øl eller vand, dejligt. Deltagarna blandade sig och ut-
bytte nyttiga erfarenheter. På eftermiddagen tog Anders 
Lindberg, utbildningsansvarig i DIS Syd, över och 
berättade hur man släktforskar i Sverige med hjälp av 
kyrkböcker på nätet och cd-skivor om Sveriges befolk- 
ning och Sveriges dödbok. Han visade illusoriska 
exempel från sin mormors släkt ur födelseböcker, 
vigselböcker, dödböcker, husförhörslängder och för-
samlingsböcker från Arkiv Digital. För en del av de 
danska deltagarna var husförhörslängder och försam-
lingsböcker en nyhet. Det systemet har man inte haft 
i Danmark, utan där har man ungefär vart tionde år 
haft folketællingar - folkräkningar i stället. Anders 
hade dessutom mycket förtjänstfullt ordnat så att de 
danska deltagarna fick en gratis forskningsvecka av 
Arkiv Digital.

Jørgen Mikkelsen

Jørgen Petersen & Anders Lindberg

Tvo stykker dejlige smørrebrød

Föreläsarna var skickliga, arrangemanget, inte minst 
förtäringen, var glimrende och stämningen var gemyt-
lig. Dagen avrundades med att DIS Helsingør och DIS 
Syd på stående fot bestämde att ordna en liknande träff 
på vår sida av Øresund nästa år.

Mats J Larsson
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Som brukligt är bjuds varje år alla föreningen DIS 
funktionärer och styrelse in till en träff ett veckoslut 

i Linköping. Numera är funktionärsträffen förlagd 
till hösten. Den 1-2 oktober träffades hundra DIS-
funktionärer på Scandic Frimurarhotellet i Linköping. 
Träffen inleddes med lunch kl.12 och själva program-
met började därefter i Klostersalen. Den rymmer alla 
våra funktionärer, men knappast flera (se ovan).

Föreningens ordförande Daniel Berglund hälsade 
deltagarna välkomna och fortsatte med att presentera 
de ledamöter i styrelsen för DIS som var på plats, vilket 
de flesta var. Han frågade så deltagarna om de hade 
installerat Disgen 2016? Det hade alla gjort!

Därpå delade han ut diplom 
till ett antal faddrar som arbetat 
som sådana i 15 år; Sten Sture 
Tersmeden, Anders Eriksson, 
Charlotte Börjesson, vår egen 
Mac-fadder Helge Olsson och 
Börje Jönsson. Tre faddrar, som 
inte kunde närvara av olika skäl, 
skulle också ha fått diplom; Laila 
Larsson, Knut Egil Hamre från 
Norge och Henrik Mangs från 
Finland. Dessa hederskvinnor och 
män hyllades med smattrande app- 
låder från auditoriet.

Därpå delades deltagarna upp i olika grupper 
som man hade valt i förväg; Disgenutvecklare och 
produktråd, Disgen-faddrar, utbildare, kartspecialister, 
Disbytombud, Mac-faddrar, MinSläkt-faddrar samt 
utvecklare av RGD/Disbyt. Från DIS Syd deltog Marie 
Munke, Anders Lindberg, Bo Lundgren, Staffan Knös, 
Anders Larsson, Arne Sörlöv, Bengt Kjöllerström, Carl 
Strandberg, Torgny Larsson, Helge Olsson, Lena Ring-
brant Ekelund samt undertecknad.

Utbildningsgruppen
Undertecknad hade valt gruppen utbildare, som leddes 
av Christina Claesson från DIS Väst. Här diskuterades 
utbildningsfrågor med tonvikt på erfarenhetsutbyte om 
utbildningen i Disgen 2016 som genomförts i olika 
delar av landet. Hur man hade gjort, vilket material 
hade använts, vad hade varit bra, mindre bra och kom-
mande utbildningsplaner för olika målgrupper t.ex. 
tidigare användare och nybörjare. Vi snuddade hela 
tiden vid frågan om hur vi bäst kan marknadsföra det 
nya programmet. Christina kommer att sammanfatta 
åsikterna och förslagen på DIS Forum.

Passet avslutades med att Anders Eriksson från DIS 
Öst presenterade ett släktforskningsprogram som man 
provar i den regionen, Webtrees, som finns i molnet. 
Programmet är gratis och finns på många språk in-
klusive svenska. Anders, kunde vi märka, var förtjust 
i programmet, som innehöll flera funktioner som han 
menade saknas i andra program.

Källkritik och källhänvisningar
Efter kaffepaus samlades alla funktionärer åter för att 
lyssna på dagens föreläsare, Michael Lundholm, som 
berättade om Källkritik och källhänvisningar. Så heter 
och också den handbok som ingår i Släktforskarför-
bundets handboksserie som nummer 11 och som 

Michael har skrivit. Den lanserades på Släktforskarda-
garna i Umeå i augusti och finns 
till försäljning i DIS bokhandel. I 
förra numret av Diskulogen (114 
oktober 2016) finns en artikel (sid. 
23-29) av just Michael Lundholm 
om Källhänvisningar i Disgen 
2016. Den föreslår jag att ni läser 
den och jag avstår därför från att 
skriva ett referat om föreläsningen. 

Funktionärsträffen i Linköping hösten 2016

Daniel tackar 
Helge Olsson



11DIS-kutabelt 2016-4

Jag köpte boken på släktforskarda-
garna och har läst den. Jag tror 
att den kommer att bli ett stan-
dardverk i ämnet för släktforskare, 
men den är knappast något man 
ska sätta i händerna på nybörjare. 
Läs gärna boken och använd er av 
Michaels tips och klokskap när ni 
stöter på källkritiska problem eller 
när ni funderar på hur ni rätt ska 
formulera en källhänvisning.

Utvärdering av Disgen 2016
Efter Michaels föreläsning samlades Disgen-utvecklare, 
produktråd, Disgen-faddrar och utbildare och dis-
kuterade erfarenheterna av Disgen 2016 för att ge 
produktrådet feedback samt att fundera över utveck-
lingen av Disgen 2017. Allt detta under ledning av 
Christer Gustafsson, som inledde med att berätta att 
då (den 1 oktober) skulle den tredje uppdateringen 
av Disgen 2016 ske om en vecka. (I skrivande stund 
har vi även fått en fjärde). Han gjorde en snabbenkät 
genom handuppräckning bland de 51 deltagarna som 
deltog i passet; 12 använde sig inte av Disgen 2016, 13 
använde Disgen 8.1, 7 ska börja att använda Disgen 
2016, 13 använde inte handledningen till Disgen 2016 
på webben medan 11 hade gjort det och slutligen hade 
13 inte läst temanumret om Disgen 2016 i Diskulogen. 
Jag tror inte att svaren blev vad Christer hade väntat 
sig, men i så fall visade han inte det.

Han frågade församlingen vad som varit riktigt 
bra med Disgen 2016; personöversikten, dubblett-
kontrollen, att layouten är flexibel och att det är bra 
med panelerna, flaggorna, sökfunktionen, exporten 
till Excel, raderingsfunktionen och att det är lättare att 
hitta rätt karta var funktioner i det nya programmet 
som fick beröm. Vad hade då kunnat göras bättre? Jo, 
några synpunkter som framfördes var att det inte blivit 
bra med stegvisa notisförflyttningar, att det var svårt 
att läsa och hitta i webbhandledningen bl.a. saknas 
sidnumrering samt licenshanteringen.

Christer ville därpå att deltagarna skulle formulera 
en kioskvältare inför utvecklingsarbetet av Disgen 
2017. Jag vet inte om han tyckte att de önskemål som 
framfördes innehöll någon kioskvältare, d.v.s. program-
förbättringar som skulle göra Disgen 2017 till en succé. 
Listan var spretig och lång och den kändes kanske inte 
heller så nydanande, även om det fanns idéer både om 
webbversion och appar för Disgen 2017. Produktrådet 
fortsätter att fundera.

Mer utbildning och kartor
På söndagsmorgonen anslöt jag mig åter till gruppen 
utbildare som utbytte erfarenheter och diskuterade 
utbildningsmaterial för olika målgrupper. Redovisning 

av de diskussionerna kommer att publiceras på DIS 
Forum. Därpå valde jag att lyssna på Tor-Leif Björklund 
som berättade om sina funderingar om hur en nybörjare 
gör för att börja använda kartor i Disgen 2016.

Nya Disbyt och avslutning
Under mitt sista pass lyssnade jag på Jan-Åke Gest-
blom som berättade om utvecklingen av nya Disbyt. 
Den nya versionen möjliggör att göra jämförelser av 
olika forskares uppgifter om en person i samma bild. 
Det såg häftigt ut! En betaversion av Disbyt är ute för 
testning nu, men Jan-Åke ansåg det tveksamt, men inte 
omöjligt, att den nya version skulle kunna lanseras un-
der fjärde kvartalet 2016. Låt oss hoppas på att det inte 
dröjer för länge.

Eftersom funk-
tionärerna kommer 
från hela landet blir 
eftermiddagspas-
set på söndagen 
alltid lite stökigt. 
En del deltagare 
måste passa tåg- 
och bussförbindel-
ser för att komma 
hem samma dag 
och måste därför 
lämna konferensen innan den är slut. Därför hade ar-
rangörerna i år bestämt att inte ha någon gemensam 
sammanfattning av de olika gruppernas diskussioner 
utan dem får vi läsa om på DIS forum. 

Dagarna avslutades genom att Sten Sture Tersmeden 
uttryckte deltagarnas varma tack till arrangörerna för 
ett finfint arrangemang.

Deltagarna bjöds på en trevlig middag på lördags-
kvällen med en allmän förbrödring och försystring 
bland deltagarna från samtliga regionföreningar vilket 
illustreras på bilden ovan, till höger DIS Syds Helge 
Olsson och Elisabeth Leek från DIS Styrelse, en av 
organisatörerna av funktionärsdagarna, kärleksfullt 
benämnd Trollet.

Mats J Larsson

Ordförande Daniel pekar 
med hela handen
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Till årets höstmöte hade vår förening bjudit in Mag-
nus Bäckmark att föreläsa om mantalsforskning. 

Magnus är fil.kand och har publicerat flera handled-
ningar och böcker om släktforskning och är redaktör 
för Svenska Släktkalendern sedan år 2000. Han är 
dessutom författare till Sveriges släktforskarförbunds 
handbok nr 8 som heter Mantalsforska (finns i DIS 
bokhandel), alltså en auktoritet på dagens ämne.

Höstmötet ägde rum 
söndagen den 9 oktober 
på Senioren mitt i Hässle-
holm dit värden på stället 
Pelle Fredriksson hälsade 
ett drygt sextiotal medlem-
mar i DIS Syd välkomna. 
Pelle och ordförande Jan 
Nilsson lyckades med ge-
mensamma insatser att få 
bilderna i den takmon-
terade projektorn att visas 
på rätt håll. Auditoriet 
applåderade deras tekniska 
handlag i rena glädjen över 

att få slippa stå på huvudet under föredraget. Visst 
är det härligt att vara medlem i en teknisk förening! 
Därpå kunde ordförande Jan hälsa Magnus Bäckmark 
välkommen till DIS Syd.

Mantalslängder är en rik källa till kunskap om 
landets befolkning från 1500-talet fram till 1991. 
Längderna var underlag för personbeskattning och 
finns fr.o.m. 1628 ofta bevarade från mer eller mindre 
varje år. Det gör att de är intressanta för ekonomisk-
historisk och demografisk forskning. För släkt- och 
personforskning är de en veritabel guldgruva, inledde 
Magnus sitt föredrag.

På 1530-talet tog Kronan vid flera tillfällen ut extra 
skatter i pengar för militära behov. Den hjälpeskatt 

som togs ut 1535 finns sparad i en egen samling i 
Riksarkivet Gärder och hjälper. Det är de äldsta hand-
lingar med mantalsinriktning och täcker nästan hela 
det dåvarande Sverige. I Blekinge, Halland och Skåne 
finns det mantalslängder från när dessa landskap blev 
svenska 1658, med undantag för delar av det dåvarande 
Helsingborgs län, där det finns danska skattelängder 
från 1500-talet.

Systemet med beskattning och mantalsuppgifter 
infördes av Gustav Vasa efter tysk förebild. Det var 
extra skatter som togs ut i ett belopp per skattepliktig 
person, för att kunna finansiera kronans krig. I början 
av det nordiska sjuårskriget erövrade Danmark 1563 
Älvsborgs fästning. Genom freden i Stettin 1570 fick 
Sverige tillbaka fästningen mot att betala 150 000 daler 
silvermynt. Beloppet samlades ihop som en förmögen-
hetskatt på 10 procent på boskap och metaller från 
allmogen, även inhysesfolk, och prästerskapet. Skatten 
- Silverskatten - levererades till Danmark 1573. Det 
arkivbeståndet omfattar 21 volymer.

1635 permanentas en extra skatt som blir mantals-
penningen. Från 1636 upprättades det mantalslängder 
för varje år i tre exemplar. För Skånelandens del börjar 
längderna i stället 1659. Magnus visade lokala exem-
pel från Stoby socken och Vemmenhögs härad, bl.a. 
beskattning av lyxkonsumtion - lyxskatter.

Mantalslängderna blir mer och mer utförliga ju 
närmare vår tid vi kommer. När det skulle ske mantals-
skrivning i socknen kungjordes tid och plats av prästen 
vid högmässan i kyrkan. Husbönder var skyldiga att 
infinna sig i den lokal som bestämts för förrättningen i 
socknen. Man utgick från föregående års mantalslängd 
och gjorde ändringar och kompletteringar i den. Från 
1725 skedde mantalsskrivningen i november och 
december. Socknens sexmän (förtroendemän) skulle 
attestera att de uppgifter som avgivits i längden var 
korrekta. De tre exemplaren av längderna skulle lämnas 

Höstmöte med mantalsforskning
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till Kammarkollegiet (och förvaras nu 
på Riksarkivet), Länsstyrelsen (Lands-
kontoret) samt till Häradsskrivaren eller 
i städer till staden. Från 1727 skulle också 
ett fjärde exemplar finnas som förvarades 
av sexmännen som gav dem möjlighet att 
kontrollera innehållet i längden.

Magnus fortsatte med överflöds-
förordningen som infördes 1766 och 
som ledde att längderna fick ett stort 
antal kolumner där olika lyxartiklar, men 
även annat som antalet fönster i bostaden, 
skulle uppges och som så småningom skulle leda till 
beskattning. Den som är intresserad av hur prästen Olof 
Bergklint i Gladsax uppfattade överhetens olika påbud 
om sidentyger och jakthundar hänvisas till Magnus bok 
Mantalsforska (sid. 56 ff) som följs av hur Carl Mikael 
Bellman karikerade mantalsskrivningen 1794. Utöver 
sådana sofistikerade anmärkningar om det rådande 
systemet ledde mantalsskrivningen till angiveri och 
grannkontroll. Alla höll reda på alla, var de höll hus 
och vad de ägde! 

Mantalsskrivningen på senhösten följdes på våren av 
en uppbördsstämma då skatten skulle betalas. Fr.o.m. 
1767 förtecknas alla skattskyldiga i mantalslängderna, 
även adeln.

Under 1900-talet har det skett en 
gallring av mantalslängderna, endast 
längder från vart tionde år har sparats. 
Mantalslängden för 1991 blev den sista. 
Den ligger till grund för skivan Sveriges 
befolkning 1990 som har getts ut av 
Riksarkivet. Riksarkivet/SVAR tillhan-
dahåller mantalslängder 1642-1830 och 
även ett abonnemang på Arkiv Digital ger 
tillgång mantalslängder.

Efter sitt mycket intressanta föredrag 
lämnade Magnus fritt för åhörarna att 

ställa frågor om mantalsforskning. Och som det frå-
gades! Ämnet intresserade verkligen mötesdeltagarna 
och Magnus svarade beredvilligt. 

Efter en halvtimmes frågestund bröt vi upp och 
bjöds på kaffe, te och goda mackor som Pelle och hans 
medhjälpare hade fixat. Jan tackade Magnus och med-
delade att den planerade frågestunden om DIS Syd och 
DIS produkter fick under kaffepausen ersättas av samtal 
mellan medlemmarna och de funktionärer från DIS Syd 
som fanns på plats. Staffan Knös och Anders Lindberg 
stod bl.a. till tjänst och demonstrerade Disgen 2016 
och besvarade frågor om programmet.

Mats J Larsson

Arkivens dag

Lördagen den 12 november var det 
kallt, åtminstone med skånska mått 

mätt, minus 6 grader. Jag tog med mig 
mössa, vantar, halsduk och långkal-
songer(!) om bilen skulle strejka mellan 
Nosaby och Lund. Den dagen var de 
flesta arkiv i landet öppna för allmän-
heten då man firade Arkivens dag - så 
också i Arkivcentrum Syd på Gastelyck-
an i Lund. Programmet varade mellan kl. 
10 och 15. Temat för Arkivens dag 2016 
var Välkommen hem! 

Utställningarna innehöll dokument och föremål 
kring temat ur Arkivcentrum Syds många olika sam-
lingar. Det gavs fyra föredrag under dagen att lyssna 
på; Fredagsmys i hemmets lugna vrå, Liv och arbete på 
Arendala gård med läkaren Helena Nilsson Lannegren, 
Välkommen hem - hembygder för många! ett panelsamtal 
samt Skånes landskap i förändring. Det fanns fyra visning- 
ar av arkiven med fyrtio hyllmil handlingar. Den som 
önskade kunde delta som vanligt delta i en kortkurs i 
släktforskning under den nyblivne pensionären Rolf 
Johanssons kompetenta ledning. Det fanns tipspro-
menad och programpunkten Fråga en arkivarie.

DDSS demonstrerade sin demografiska databas över 
södra Sverige och Skånes Släktforskarförbund (SKSF)var 

på plats med både bokbord och Knekt- 
register. DIS Syd hade en monter där vi 
visade Disgen och våra övriga produkter 
där Jan Nilsson, Kent Hektor, Marie 
Munke, Kerstin Olsson, Anders I Ander-
sson och undertecknad försökte svara på 
alla möjliga frågor som besökarna ställde. 
Anders I Andersson och jag var omåttligt 
stolta när vi kunde hjälpa två besökande 
damer med uppgifter om var en kvinnlig 
anförvant blivit av i Köpenhamn. Frågan 
kunde vi klara tack vare de kunskaper 
om danska register som vi förvärvade på 
släktforskardagen i Helsingör två veckor 

tidigare. Lunds Släktforskarförening fanns också på 
plats och skötte dessutom om serveringen i kaféet. 

Arkivens dag i Lund arrangas av Folklivsarkivet 
med Skånes musiksamlingar, Institutet för språk och 
folkminnen, Lunds stadsarkiv, Lunds universitetsar-
kiv, Lunds universitets biologiska museum, Lunds 
universitets kyrkohistoriska arkiv, Regionarkivet 
vid region Skåne, Riksarkivet/Landsarkivet i Lund, 
Skånes Arkivförbund, Skånes hembygdsförbund och 
Universitetsbiblioteket i samverkan med SKSF och 
DIS Syd.

Referat från två av föredragen följer på nästa sida.
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Fredagsmys i hemmets lugna vrå

Docenten i etnologi vid Lunds universitet Char-
lotte Hagström berättade om sin forskning om 

Fredagsmys med den fullständiga titeln Fredagsmys i 
hemmets lugna - Hur vardag blir helg med tacos och chips? 
Ett måhända modernt en ämne för en släktforskare, 
men det gäller att hänga med. 

Charlotte inledde med att begreppet eller ordet 
Fredagsmys inte kan beläggas förrän så sent som 1994 

genom en artikel i Göteborgs-
posten. Hon hävdade att fred-
agsmyset slår igenom allmänt 
först kring millennieskiftet. 
Hennes forskning bygger en-
kätsvar i Folklivsarkivets fråge-
lista från 2011 och en enkät 
Fredagsmys 2012. I övrigt 
har hon studerat fredagsmys i 
tidningsartiklar, TV-program, 
reklam i tidningar och TV samt 
på Facebook.

Här är hennes lista över de 
viktigaste faktorerna för ett lyckat fredagsmys;

Mat som alla tycker om och är enkel att laga•	
Snacks; chips, popcorn, ostbågar eller nötter•	
Drycker, vin för vuxna, läsk för barnen•	
Soffa med kuddar och filtar•	
TV-program eller film som alla kan se•	
Familjen och husdjur•	

Kan man ha fredagsmys för sig själv hade Charlotte 
frågat? Det tyckte de flesta inte att man kunde, men det 
fanns personer som fredagsmös via Skype, Facebook och 
onlinespel! På facebook hade Charlotte hittat ett antal 
grupper, som antingen är för eller emot fredagsmys.

Varför har man fredagsmys? Jo det har blivit en 
ritual, för att slappna av efter arbetsveckan inför helgen 
och för gemenskapens skull.

På frågestunden efteråt klarades det ut att fre-
dagsmys är en svensk företeelse, än så länge. Fredagsmys 
förekommer inte i Danmark eller Norge, men däremot 
i de svenskspråkiga delarna av Finland, som influerats 
av svensk TV.

Skånes landskap i förändring

Fotografen Sven Perssons föredrag hade titeln Skånes 
landskap i förändring - I Henning och Gunnar Wei-

marks spår 60 år senare. Henning Weimark var professor 
i botanik vid Lunds universitet. Tjänsten han fick 1950 
var inriktad på Skånes flora. Det fanns då tankar på att 
dokumentera det skånska landskapet och göra en sam-
manställning av vilka skyddsvärda miljöer som fanns. 
Genom en anonym givare 1953 kunde naturvärden 
dokumenteras genom Skånes Naturskyddsförening och 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader genom Skånes 
hembygdsförbund. Henning och hans son Gunnar, sed-
ermera föreståndare för Göteborgs botaniska trädgård, 
gav sig ut i Skåne med sin Hasselbladskamera och fo-
tograferade det skånska landskapet. Henning Weimark 
ville visa eftervärlden hur 1950-talets landskap såg ut. 
Under sex år tog Weimarks ca 4 000 bilder i Skåne som 
alla dokumenterades nogrant. Alla Skånes dåvarande 
kommuner fick de fotografier, med dokumentation, 
som tagits i deras kommun.

Sven Persson utbildade 
sig ursprungligen till lant-
mätare men arbetar numera 
sedan 15 år som fotograf, 
med landskapsfotografering 
som specialområde. Sven och 
författaren Per Blomberg fick 
2013 tillstånd från Naturs-
kyddsföreningen i Skåne och 
Gunnar Weimark att använda 
Weimarks bildmaterial i en 
bok om skånska landskapsförändringar. Boken som 
heter Skånes landskap i förändring kom ut 2013 och det 
var bilder ur den som Sven visade under sitt föredrag. 

Det är svårare än man kan tro att ta en landskapsbild 
från exakt samma plats som för 60 år sedan, berättade 
Sven. Även om Weimarks var noga med att markera 
platsen har mycket förändrats i landskapet. Och så 
visade han flerfaldiga exempel på de dramatiska föränd- 
ringar skett på landet och i staden under 60 år. Det 
går inte att beskriva bilderna i text, de måste ses. I 
sanning en kulturgärning som gjorts av Henning och 
Gunnar Weimark, men också av Sven Persson och Per 
Blomberg.

Mats J Larsson
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Macspalten

Disgen 2016 i Macen

Som vi nämnt tidigare så är det problem att med 
säkerhetskopieringen när man kör Disgen 2016 i 

Macen. Det gäller oavsett typ av emulator eller annat 
hjälpmedel som t.ex. CrossOver.

Säkerhetskopieringen av Disgen 2016 i en Mac 
med WineBottler utförs så här;

Leta upp och markera Disgenmappen som 1. 
ligger i dokumentmappen.

Dra och släpp mappen på en USB-sticka 2. 
eller annan minnesenhet.

Återläs säkerhetskopia

Leta upp och markera Disgenmappen som 1. 
ligger på USB-stickan.

Dra och släpp Disgenmappen i Dokument-2. 
mappen.

Dokumentmapp

Helge Olsson
Mac- och Renunionfadder
helge@dis-syd.se

Dokumentmapp
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Databaser och register
Vi kan läsa i Rötterbloggen av 
Eva Johansson den 6 november 
att hon i bloggen har samlat 
några databaser, register och 
arkivhandlingar som är fritt 
tillgängliga på nätet. Det är 
sådana som hon själv hittat vid sin egen släktforskning 
eller som andra tipsat om. Där finns många matnyt-
tiga tips för släktforskare. Här följer några med lokal 
inriktning; DDSS demografisk databas södra Sverige 
och Blekinge Släktforskareförenings omfattande register 
under fliken Våra register på http:www.blekingesf.se/. 
Och det finns många andra register som är intressanta 
för den som inte bara släktforskar i Blekinge, Halland 
eller Skåne. Gör för vana att följa Rötterbloggen.

Bojs och Sjölunds nya bok
Runt 80 procent av de män som lever i Sverige i dag 

härstammar från ett fåtal mäktiga 
män som kom hit i samband med 
bronsåldern. Det avslöjar Karin 
Bojs och Peter Sjölund i sin första 
gemensamma bok, Svenskarna och 
deras fäder – de senaste 11 000 åren. 
Karin Bojs fick i fjol Augustpriset för 
det årets bästa fackbok Min europeiska 
familj de senaste 54 000 åren. Peter 
Sjölund är känd som författare till 
Släktforska med DNA, handbok 9 i 
Sveriges Släktforskarförbunds serie. 
Deras bok att kan man önska sig av 
tomten kanske?

En halv miljon indelta soldater registrerade
Över en halv miljon uppgifter om svenska, indelta 
soldater finns nu sökbara i Centrala Soldatregistret. 
Registreringen av soldater som ingick i Yngre Indel-
ningsverkets manskap under åren 1682-1901. Det 
startade i Skara för 33 år sedan. Då var tanken att 
enbart soldater från Skaraborg skulle registreras, men 
projektet växte fort. I dag finns totalt 23 lokala register. 
Allesammans finns samlade och sökbara i Centrala Sol-
datregistret – en databas som Linköpings Universitet 
står värd för, och som uppdateras en gång om året. Vid 
den senaste uppdateringen räknades 505 576 soldater 
in. Därmed återstår det bara drygt 100 000 soldater  
att registrera.

Amerikanska tidningar tillgängliga online
Hela 28 svenskspråkiga dagstidningar, utgivna i USA 
under åren 1859-2007, finns nu tillgängliga i digital 
form på Minnesota Historiacal Societys webbplats. 
Det är en potentiell guldgruva för dig med emigranter 
i släktleden. En relativt enkel sökfunktion gör att det 
går snabbt att få relevanta träffar. En sökning på ”An-
ton Carlson” ger exempelvis vid handen att ”Pastor C. 
E. Lindberg i New York den 4 december 1886 vigde 
Herr Anton Wilhelm Carlson och mamsell Mathilda 
Okerlind”. Detta stod att läsa i den New York-baserade 
tidningen Nordstjernan den 10 december samma år.

1940 års folkräkning 
Skanning av 1940 års folkräkning har påbörjats och 
publiceras löpande i Digitala forskarsalen hos Riksarkiv-
et/SVAR. Folkräkning-n är utdrag ur kyrkoarkivets 
församlingsböcker (för Stockholms stad används det 
civila folkregistret) och mantalsuppgifter, bland annat 
uppgifter om födelsedatum, födelseort, civilstånd och 
yrke. I 1940 års folkräkning finns även uppgift om 
vem som är arbetsgivare. Registrering av folkräkningen 
1940 kommer att påbörjas när registreringsarbetet av 
1930 är klart.

Vallonska rötter
Nu är den här – Vallonska röt-
ter –  Sveriges Släktforskarför-
bunds efterlängtade handbok 
i släktforskning på vallonska 
anor. Boken, som har nummer 
13 i ordningen i Släktforskar-
förbundets handboksserie. 
Också en julklapp kanske?

Lyssna på Släktband i P1
Gunilla Nordlund och Elisabeth Renström, som utgör 
den fasta redaktionen för Släktband i Radions P1. Där 
visas på släktforskningens alla möjligheter. Ambitionen 
är att såväl erfarna släktforskare som noviser och nyfikna 
ska få inspiration. Släktband sänds i P1 måndagar 10.35 
med repriser natten mot lördag 02.35 och natten mot 
måndag 00.02.

Saxade tips & notiser
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Saxade tips & notiser

Ny Riksarkivarie
Karin Åström Iko har utsetts av regeringen till ny riks-
arkivarie. Hon tillträdde som chef för Riksarkivet den 1 
oktober. Karin Åström 
Iko har varit divisions-
chef vid Riksarkivet 
och vikarierande riks-
arkivarie sedan den 1 
maj 2016. Tidigare har 
hon bland annat varit 
chef för Riksarkivets 
avdelning Krigsarkivet. 
Karin Åström Iko blir 
den första kvinnliga 
riksarkivarien under 
Riksarkivets närmare 
400 år långa historia.

Riksarkivet har öppet igen
Den 1 november öppnade Riksarkivet i Marieberg åter 
efter att ha haft stängt för renovering och ombygg- 
nad i över ett år. I Riksarkivet finns sammanlagt åtta 
mil arkivhyllor fulla med handlingar de flesta av äldre 
datum.

Riksarkivet och KB och digitalisering
Riksarkivet och Kungliga biblioteket inleder att 
samarbete om massdigitalisering. Riksarkivet och 
Kungliga biblioteket ska under 2017 tillsammans se 

över förutsättningarna för att fördjupat samarbete kring 
arbetet med digitalisering av myndigheternas samlingar. 
Syftet med samarbetet är att på ett kostnadseffektivt 
sätt gemensamt nyttja de befintliga anläggningar och 
investeringar samt undvika uppbyggnad av parallella 
verksamheter.

Denna gång kommer klippen från Rötter samt Riksarkivets och 
Sveriges Radios hemsidor.

Efterlysning

På min Farfar och Farmors gravplats i Munkarp står 
en sten med nästan oläslig text. Varför den står på 

vår familjegrav vet jag inte. Kyrkogårdsförvaltningen i 
Höör har satt upp ett plakat att man söker anhöriga. 
Det rör sig om Olof Persson född 1865-09-25 i Östra 
Nyrup, Munkarp och död i lunginflammation 1885-
12-13 i Västra Hamnen, Malmö Sankt Petri. Olof var 
yngst av tre barn till Hemmansägare Per Hansson och 
Elsa Larsdotter på Östra Nyrup. Han hade två  äldre 
syskon Lars och Katarina. 

Är det någon som känner till något om denne Olof 
så hör av dig till mig. 

christer@thoern.com
0709-96 76 87

Och så till slut mitt eget tips. I DIS-kutabelt Nr 2, 
2016 skrev jag om de nya register som ingår i Arkiv 
Digitals Abonnemang Allt i ett; Sveriges befolkning 
1960 och Befolkningen i Sverige 1880-1920. Jag har 
haft detta abonemang sedan i våras och har framför allt 
haft mycket nytta av Befolkningen i Sverige 1880-1920 
som AD har utvecklat i samarbete med My Heritage.

Det är ett digitalt personregister till landets samtliga 
husförhörslängder och församlingsböcker för slutet av 
1800- och början av 1900-talen. Från registerposten 
kommer du direkt till sidan i längden eller boken. Sök 
t.ex. efter Nils Andersson 1839 Lomma (min mors 
morfar) så får du som svar fyra längder i Lomma att 
söka vidare i om Nils Andersson och hans familj. 

Jag har haft mycket glädje av registret när jag har 
städat i min forskning i Disgen 2016 med utgångspunkt 
i Analysera/kontrollera notiser under Verktygsfältet. 
MJL

Munkarps kyrka med kyrkogård



18

Program för DIS Syd våren 2017
Reservation för ändringar – kontrollera på vår hemsida www.dis-syd.se

DIS-kutabelt 2016-4

ÅRSMÖTE DIS Syd
2017-04-02
Plats: Senioren Hässleholm
Tid: 13.00 -16.00
Föredragshållare: Inte bestämt ännu.

ESLÖV
Plats: Karidal, Föreningstorget med parkering nära 
polishuset
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.

2017-02-04
DIS-träff
Tema: Anders Larsson hjälper Disgennybörjare att 
komma igång.

2017-02-25
DIS-träff
Tema: Våra Disbytombud Christer Thörn, Kent Hek-
tor och Ragnar Dyrlund-Kristiansen visar hur man gör 
Disbytutdrag och hur man söker i Disbyt.

2017-03-04
DIS-träff
Tema: Anders Larsson visar utskriftsmallar för Disgen 
och hur man justerar utskrifter efter eget behov.

2017-03-25
DIS-träff
Tema: Anders Larsson om hur man släktforskar med 
bouppteckningar.

2017-04-01
DIS-träff
Tema: Patrik Hansson berättar vad som hänt och hän-
der med Disgenprogrammet.

2017-05-06
DIS-träff
Tema: Anders Larsson om hur man släktforskar med 
domböcker.

2017-05-27
DIS-träff
Tema: Patrik Hansson svarar på inskickade frågor. 
Frågorna skickas i god tid till kerstin@dis-syd.se.

KLIPPAN
Plats: Släktlokal på Storgatan 37
Tid: kl. 10.00-15.00
Obligatorisk anmälan
Kontaktperson: Lena Ringbrant Ekelund lena@dis-syd.
se, 0435-71 10 60

2017-01-22
DIS-kartkurs
Utbildning om kartor i Disgen 2016 i första hand för 
utbildare och faddrar i Disgen. Ta med egen dator, max 
15 deltagare.

RONNEBY
Plats: ABFs lokaler på Kungsgatan 2
Tid: 10.00 -14.00
Kontaktperson: Bo Lundgren 
bo@dis-syd.se, 0457-244 13. 
Ingen anmälan. Fika till självkostnadspris. 
Vårens tema är hur du använder Disgen 2016 på bästa 
sätt.

2017-01-14
DIS-träff

2017-02-11
DIS-träff

2017-03-18
DIS-träff

2017-04-08
DIS-träff

Grunderna i Disgen
Vi planerar för en studiecirkel våren 2017 om grunder-
na i Disgen 2016 tillsammans med Studieförbundet 
Vuxenskolan i Ronneby. Det blir 5 träffar och du an-
vänder egen dator. Plats SV i Ronneby, tider bestäms i 
samråd med deltagarna. Kontaktperson; Staffan Knös 
staffan@dis-syd.se, 070-595 13 38

Programmet för Sölvesborg finns på nästa sida 
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SÖLVESBORG
Plats: ABFs lokaler på Hamngatan 6B
Tid: 16.00 -19.00
Kontaktperson: Bo Lundgren 
bo@dis-syd.se, 0457-244 13. 
Ingen anmälan. Fika till självkostnadspris. 
Vårens tema är hur du använder Disgen 2016 på bästa 
sätt.

2017-01-15
DIS-träff

2017-02-19
DIS-träff

2017-03-26
DIS-träff

2017-04-09
DIS-träff

DIS SYD önskar 
alla medlemmar

Ge dig själv en julklapp
Skicka in ditt Disbytutdrag!

Program för DIS Syd våren 2017
Reservation för ändringar – kontrollera på vår hemsida 

www.dis-syd.se

Utbildningar av andra arrangörer
SLÄKTFORSKNINGENS DAG
2017-03-20
Plats: Olika orter i Bekinge, Halland och Skåne
Ta reda på vad din lokala släktforskarförening arrang-
erar.

DISTANSUTBILDNINGAR I DISGEN 2016
Bengt Kjöllerström har två interaktiva distanskurser 
där du arbetar vid din egen dator i din egen takt på 
tider som passar dig.

Kom igång med Disgen 2016
I den här kursen får du lära dig att använda släktfor-
skarprogrammet Disgen 2016 för att registrera dina 
släktingar och att skriva ut en antavla med bilder.
Kursen finner du på u3m.se/KigDisgen2016.
Handledda kurser startar den 15 februari och den 15 
april.
Mer information Bengt Kjöllerström bengt@kj2.se.

Gör en släktbok till dina barnbarn med Disgen 2016
Här får du lära dig att skapa en modern släktbok (av-
sedd att läsas på skärm) och en traditionell släktbok 
(avsedd att läsas på papper).
Kursen finner du på https://kurs.dis.se/bengt/bok.htm. 
Här anmäler du dig också till kursen.

LUND
Studiecirkel Gör en antavla med bilder
Plats: Arkiv Centrum Syd, Porfyrvägen 20
Fem träffar under fem måndagar kl. 13:00 – 16:00 med 
start den 16 januari 2017. Max 10 deltagare.
Kostnad: 720 kr
Anmälan: senast den 11 januari till Bengt Kjöllerström, 
bengt@kj2.se, 046-12 60 18.
Kursledning: Anders Lindberg och Bengt Kjöller-
ström.

GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR
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Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning retur med 
den nya adressen till:

DIS Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund

B
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 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!

var med i dis syd

var med och påverka utvecklingen

var med och hjälp dina släktforskarkamrater där du kan

Styrelse
Jan Nilsson Lagerlöfs väg 14 245 32 Staffanstorp 046-255788 jan@dis-syd.se Ordförande
Marie Munke Smålandsvägen 38 286 35 Örkelljunga 070-3442112 marie@dis-syd.se Kassör
Anders I Andersson Svarvaregatan 6 216 18 Limhamn 0706-849685 webmaster@dis-syd.se Sekreterare, webmaster
Anders Lindberg Luzernvägen 1 D 227 38 Lund 0708-397908 anders.lindberg@dis-syd.se Ledamot, utbildningsansvarig
Bo Lundgren  Avenboksvägen 3 372 52   Kallinge    0735-28 88 25 bo@dis-syd.se Ledamot
Kerstin Olsson Östra Ströö 2602 241 91 Eslöv 0733-324648 kerstin@dis-syd.se Ledamot, Mac-ansvarig
Staffan Knös Gångbrogatan 2 372 37 Ronneby 070-5951338 staffan@dis-syd.se Ledamot

Faddrar
Anders Larsson Mellang 3 A lgh 1103 233 32 Svedala   anders@dis-syd.se Disgen
Arne Sörlöv Norra Alnaryd 216 370 33 Tving 0721-505333 arne.s@dis-syd.se Disgen
Bengt Kjöllerström Östra Vallgatan 41 223 61 Lund 070-2703944 bengt@dis-syd.se Disgen
Benny Olson Göingegatan 26 291 38 Kristianstad 044-331103 benny@dis-syd.se Disgen
Bo Lundgren  Avenboksvägen 3 372 52   Kallinge    0457-24413 bo@dis-syd.se Disgen
Carl Strandberg Limhamnsvägen 18 A 217 59  Malmö 040-232373 carl@dis-syd.se Disgen
Staffan Knös Gångbrogatan 2 372 37 Ronneby 070-5951338 staffan@dis-syd.se Disgen
Torgny Larsson Östra Hyllievägen 17 216 21 Malmö 040-510766 torgny@dis-syd.se Disgen
Lotta Sörensen Nexövägen 27 C 294 35 Sölvesborg 0704-407436 lotta@dis-syd.se Min Släkt
Helge Olsson Västergatan 28 231 70 Anderslöv 0410-20002 helge@dis-syd.se Apple/Mac
Kerstin Olsson Östra Ströö 2602 241 91 Eslöv 0733-324648 kerstin@dis-syd.se Apple/Mac
Thomas Björk Jeppas gränd 1 243 30 Höör 077-3788685 thomas@dis-syd.se Linux, Gramps
Lena Ringbrant
Ekelund Kamrersgatan 17 264 31 Klippan 0435-711060 lena@dis-syd.se Karthantering Disgen

Övriga funktionärer
Christer Thörn Perstorp 405 284 92 Perstorp 0709-967687 disbyt@dis-syd.se Disbytombud, valberedn. ordf.
Kent Hektor Götgången 18 271 44  Ystad 0411-73205  kent@dis-syd.se Disbytombud
Ragnar Dyrlund- Ruriks väg 4 237 31 Bjerred 0706-800992 ragnar@dis-syd.se Disbytombud
Kristiansen
Mats J Larsson Lekholms väg 35 291 46 Kristianstad 044-126391 mats@dis-syd.se Redaktör DISkutabelt


