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Hej och tack!

S

å är det dags att ta farväl efter tjugofem års tjänst i vår förening DIS Syd.
I början var jag sekreterare i DIS Syd men när Ove Billing flyttade till
Halland övertog jag ordförandeskapet i föreningen.
Det är med stor saknad jag tänker på alla medlemmar, vänner och bekanta
som försvunnit under de åren som gått. Men det jag saknar mest och som
gör mig mest ledsen är att föreningen DIS beslutade att anta en ny logotype.
Jag anser att den nya loggan är väsentligt sämre än den gamla. Då kände jag
att känslan för vår gemensamma historia saknades.
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Jag kommer fortsätta att vara ordförande i Staffanstorps släktforskarförening där allt började för DIS Syd en gång i tiden. I den föreningen
diskuterade Ove Billing, Frans Johansson och jag att starta en DIS Syd
avdelning i föreningen DIS och så blev det.
Ett varmt tack till DIS Syds fantastiska styrelse som byggts upp under
åren och som jobbat bra tillsammans.
Likaså riktar jag ett varmt tack till Arkivcentrum Syd för ett fantastiskt
samarbete. Det känns som om att det snart är tid att bygga ut igen med ännu
fler arkiv. Då hoppas jag att det blir pengar över till en byst av Landsarkivets
förre chef Jan Dahlin.
Vi syns och hörs på årsmötet i Klippan den 18 mars hoppas jag (inbjudan
finns på sidan 9).

Jan Nilsson

Eder ordförande en stund till

Bidrag till DIS-kutabelt
Vill du dela med dig av dina erfarenheter av släktforskning med eller
utan dator? Har du synpunkter på
vår tidning eller vår förening. Vi tar
gärna mot ditt bidrag i DIS-kutabelt. Kontakta vår redaktör Mats J
Larsson på 044-12 63 91 eller mats@
dis-syd.se. Manusstopp för nummer
2-2018 är den 2 maj.
Material kan skickas till redaktören. Författarna ges möjlighet att
granska de redigerade artiklarna före
tryckning. Citat ur DIS-kutabelt
får göras om källan anges. För återgivande av signerade artiklar samt
illustrationer krävs tillstånd av författaren, illustratören eller fotografen.

Bilderna på första sidan av kyrkorna
i Hyby har hämtats från Wikipedia.
Gunnar Sundström, Lars-Åke Stenemo och Ido Leden har bidragit med
illustrationerna till sina artiklar.
Foton i inbjudan DIS Syds årsmöte
och har tagits av Jan Nilsson och
redaktören. Hans Bjernevik heter
fotografen som plåtat redaktören på
sidan 3. Redaktören står för fotona i
sina artiklar på sidorna 11-13.
DIS-kutabelt 2018 -1

Redaktörens spalt

N

i undrar kanske vilka kyrkor som är på första
sidan? En medlem i vår förening, Gunnar Sundström, hörde av sig i december och undrade om jag
var intresserad av en mystisk händelse som han funnit
i sin svägerskas släkt. Berättelsen kallade han En nattlig
leverans i Hyby och ett äktenskap i upplösning. Så klart var
jag intresserad! En del av historien utspelar sig i Hyby,
därav Hybys kyrkor på omslagsbilden.
De äldsta anor jag funnit är på min morfars sida
och de levde just i Hyby på mitten av 1500-talet.
Och Hyby kyrka har jag funderat över sedan länge.
Den ligger vänster om väg 108 söder om Staffanstorp
innan Holmeja och är mycket stor för att vara en
landsortskyrka. Förutom storleken är det märkligt att
altaret inte ligger i öster, som brukligt är, utan i väster.
Jag fick förklaringen av en f.d. kollega som vuxit upp i
Holmeja. När Hyby nya kyrka skulle byggas upptäckte
man att grundförhållandena inte var tillräckligt stabila
för att placera det stora kyrktornet i väster. Därför blev
det tvärtom, tornet i öster och koret i väster. Även om
basilikan ser Zettervalsk ut hette arkitekten Ludvig
Fenger. Den byggdes 1877 och ersatte den gamla kyrkan som brunnit.
Man kan inte illustrera artikeln med enbart Hyby
nya kyrka eftersom händelserna i artikel inträffade 50
år innan den byggdes. Det är så att Hyby gamla kyrka
från 1100-talet eldhärjades 1873 efter ett blixtnedslag
och man tvingades riva den, men man behöll koret
som användes som bårhus. Senare restaurerades det
och kom åter i bruk som gudstjänstlokal kallad Hyby
gamla kyrka eller Hyby kapell. Det var där som barnet
i artikeln döptes och den gamla kyrkan finns därför
också på första sidan.
I fjol refererade jag ett fördrag från Släktforskardagarna i Halmstad om Släktforskning som microhistoria.
Referatet inspirerade en av mina elever i de släktforskningskurser som jag leder på Christianstads Pensionärs-
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universitet, Ido Leden, att bidra med sin microhistoria
som handlar om en äldre släkting med egen hemsida,
Mother Johanna (se sidan 10).
Mitt första bidrag i DIS-kutabelt infördes i nummer 2-2006, då jag nyligen blivit redaktör för tidningen. Den hade titeln Rofmordet vid Höjebro. Artikeln
handlade om min farmors morfar Anders Jönsson som
brutalt rånmördades i sitt hem 1886. I januari hörde en
medlem av sig och undrade om han kunde få artikeln.
Han hade inte tidningen kvar. Han var intresserad
eftersom hans svärson var släkt till Anders Jönsson.
Jag ringde honom, eftersom jag hoppades finna en
ny okänd släkting i svärsonen, men så var det inte. Svärsonen är son till en av mina nästkusiner (eller tremänning) på min fars sida, som dessutom är femänning
på min mors sida. Jag skickade medlemmen artikeln
och Anders Jönssons ansedel ur min forskning och
han återgäldade med att jag fick del av hans avskrift
av Anders Jönssons bouppteckning, som jag saknade.
Dessutom blev vi båda nu mycket intresserade av vad
vi kan finna i polisarkiv och domböcker om vem som
mördade Anders Jönsson. Jag är tacksam över att bli
påmind om vad jag lovade läsekretsen redan för tolv
år sedan.
Jag nämnde min morfar i inledningen. Jag har aldrig
kallat honom för min morfar och jag har aldrig träffat honom. Han erkände aldrig att han var min mors
far. Mannen ifråga dog 1950 när jag var drygt fyra år.
Med uppgifter från mor har jag kunnat räknat ut vem
han var. Det fanns bara två män med det namnet som
var födda 1875 i den aktuella församlingen. Genom
Disbyt har en person kontaktat mig om anor till morfar. Det visade sig att den mannen var en ana till en
av morfars bröder. Han har nu meddelat mig att han
har DNA-testat sig. Jag borde nog ta mig i kragen och
göra detsamma och på så sätt få en verklig bekräftelse
på vem som var min morfar.

Mats J Larsson
Innehåll
2 Ordförandens spalt
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3 Redaktörens spalt
4 En nattlig leverans i Hyby av Gunnar Sundström
7 Ett framtida släktforskningsprogram av Lars-Åke
Stenemo
9 Inbjudan till DIS Syds årsmöte i Klippan 18/3
Mac-spalten med Helge Olsson
10 Johanna Jönsdotter född 1821 av Ido Leden
11 Nytta & nöje i arkiven referat av Mats J Larsson
13 Släktforskningens dag av Mats J Larsson
Annons Disbyt
14 Program DIS Syd våren 2018
15 Släktforskning i Sydost, annons
16 DIS Syd styrelse, faddrar och övriga funktionärer
3

En nattlig leverans i Hyby och
ett äktenskap i upplösning.

M

in far har sina rötter i Ångermanland och Jämtland och min mor i Södermanland och Östergötland och i dessa trakter har jag vandrat runt inte bara
med datorns hjälp utan även på plats under de 15 år jag
nu ägnat mig åt släktforskning. Så nytt och intressant
det blev att nu ta tag i en svägerskas släktgren djupt
förankrad i den skånska myllan. Här var det ordnat på
ett annat sätt på landet, under 1800-talets början, med
stora jordägare (kyrkan, staten och adeln) vars marker
brukades av åbor, statare och husmän. I mellannorrland
var brukarna ofta självägande ”myndiga” skattebönder
med biinkomster från skog och fiske.
Upptakten – leveransen i Hyby
En Johanna Håkansdotter (min svägerskas farfars mor)
skulle vara född 1824 i Hyby men var ej att finna i
födelselängden där. Som mer av en slump råkade jag
på en anteckning om en märklig historia knuten till
ett dop av en Johanna den 7 augusti 1824 (Hyby CI:6
födda 1815–1830 sid 273) – kunde detta vara den
Johanna jag sökte? Det börjar med en berättelse om
nattligt besök i Hyby – en vagn körde fram till ett lite
avskilt boställe – den svartvita bilden nedan är gjord av
min bror Arnes dotterdotter Ronja Melin.

Här följer min tolkning av kyrkolängdens text till
höger i bilden: ”Augusti den 4 mot midnatten kom 2:ne
personer till timmermannen gesällen Anders Hertelius i
Yddinge med begäran om att få låna hus, kvinnspersonen
förde något med sig och lade det i bänken, varefter hon gick
ut. Hertelius steg upp och gick efter ut. Vid utkomsten såg
han en man och kvinna som på en vagn körde bort från
hans hus. Återinkommen steg hans hustru upp, tände ljus
och fann då ett flickebarn i bänken med ett knyte och en
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sedel fästad vid barnets linda av följande innehåll: Detta
barn blev fött den 2 augusti och med det första kommer
till sin Christendom och i dopet kallas Johanna”.
Hertelius anmälde barnet den 6 augusti till avhållande av dop”Dop och Christendom och barnet blev döpt
den 7:de augusti samt kallades Johanna. Hustru Ingeborg
Åkesdotter i Yddinge bar barnet till dop och Christendom.
Faddrar: Timmermansgesällen Anders Hertelius i Yddinge och husmannen Johan Jacobsson i Hyby. Hertelius
lovade att vårda och uppfostra barnet såsom vore det hans
eget”.
Efter denna anteckning finns inga spår av Johanna
i Hyby-längderna, så vart tog hon vägen? Hon dyker
inte upp i någon husförhörslängd under Hertelius eller
Åkesdotter eller Johan Jacobsson i Hyby eller Yddinge.
Den Johanna Håkansdotter som jag sökte var gift med
min svägerskas farfars far, husaren och timmermannen
Ola Håkansson (1817–1895 – se stamtavla sidan 6).
Släktberättelse i Färs Härads Hävder
Samtidigt hittade jag i en släktberättelse i Färs Härads
Hävder (Nils Sjöbeck, 1: a häftet Lund 1938) baserad
på en av Olga Rittfeldt (min svägerskas fars kusin) upprättad stamtavla för en Håkan Hansson (lantbrukare på
Öved nr 20). En sonson till honom, Håkan Olsson
(f. 1796 i Stora Uppåkra nr 7) gifte sig med Hanna
Svensdotter (f. 1791 i Hardeberga) i hennes andra
gifte. Här nämns då en dotter Johanna Håkansdotter som skulle vara född i Östra Thorn den 1 augusti
1824. Johanna gifte sig 1841 med timmermannen Ola Håkansson (f. 1817 i Reslöv nr 20) min
svägerskas farfars far. Nu hade jag ett spår att följa
i kyrkolängderna som kom att mycket handla om
ett misslyckat äktenskap och hur ett sådant kunde
upplösas i 1800-talets Sverige.
Otrohet
Vi kan göra Johannas mor Hanna Svensdotter född
1791 i Hardeberga till huvudperson i den historia
som nu följer. Hannas far var husmannen på Arendala hus i Hardeberga Sven Jönsson (f. 1759 i Skarhult) och modern var Kristina Andersdotter (f. 1748 i
Vellinge). 17 år gammal (år 1808) gifter Hanna sig med
åbon på Östra Torn 12, Jöns Nilsson (f. 1779 i Östra
Torn), 12 år äldre än Hanna. De får en dotter Kjerstina
född 1812 i Östra Torn. I husförhör 1815 finns en
notering: ”oenighet i äktenskapet, hustrun misstänkt för
otrohet”. Hushållet omfattar från 1819 också en dräng
Håkan Olsson (f. 1796 i Örtofta, från Stora Uppåkra
nr 7, den man som Hanna kommer att gifta sig med
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1828). Redan år 1821 synes Jöns Nilsson ha avslutat
sitt åboskap till fördel för en Nils Jönsson (f. 1791 i
Örtofta) och förhandlat sig till ett undantagskontrakt.
Han är från 42 års ålder fortsättningsvis skriven som
undantagsman i husförhörslängderna. Jöns och Hanna
står som föräldrar till ytterligare ett barn, en dotter Elna
född 1822 i Östra Torn 12. Drängen Håkan Olsson
finns på gården och man kan ju med hänsyn till vad
som följer fråga sig vem som var fadern.
Skilsmässan
År 1823 förefaller äktenskapet mellan Jöns och Hanna
på upphällning och en ansökan om skilsmässa leder till
hemmålsskillnad. Hanna bor kvar på undantaget i Östra
Torn medan Jöns flyttar och tar anställning som dräng
på Abusa gård i Hellestad. Efter några år där flyttar han
över till Hardeberga gård 1827. Trots att han flyttar på
detta sätt finns Jöns kvar i husförhörslängderna skriven
i Östra Torn fram till sin död 1838 – det var ju ändå
han som hade undantaget. Drängen Håkan Olsson
(Hannas blivande man) lämnar Östra Thorn 1825
varefter han dyker upp som dräng på födelsegården i
Stora Uppåkra nr 7. Hanna bor med sina döttrar på
Östra Torn 12 och i husförhörslängden kommer hon
också att noteras för en ”oäkta” dotter Johanna född 1824
i Hyby. Detta skedde efter att makarna separerat med
hemmålsskillnad och säkert var det viktigt att Johanna
blev kyrkobokförd (döpt) i annan församling än Lunds
Landskyrkoförsamling som Östra Torn hörde till. Detta
är nog historien bakom vagnsleveransen i Hyby och det
är svårt att tänka att Johanna skulle ha någon annan än
Håkan Olsson som biologisk far. Hanna synes 1827 ha
flyttat samman med Håkan Olsson som nu befinner
sig i Lund (Lund 40). Hanna föder ännu ett oäkta barn
i juni 1827, Else. En del av orterna det handlar om
visas på här understruket på Generalstabens karta från
1865 - Hyby ligger sydöst om Lund och Stora Uppåkra
sydväst utanför kartavsnittet.
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Hur gick det då med äktenskapet mellan Jöns och
Hanna? Äktenskapsskillnad erhölls i november 1827
med kunglig dispens. Turerna bakom detta finns att
studera i en domkapitlets handling från 1827 (Lunds
Domkapitel. Äktenskapshandlingar 1827 Fllf:115)
som väl speglar hur samhället (kyrka och stat) till olika
delar hanterade ett äktenskap i upplösning vid denna
tid. I grunden fanns Giftermålsbalken från 1734 och
en Äktenskapsförordning från 1810 där möjligheterna
till skilsmässa utökats något. Sista steget var ändå en
kunglig dispens (Se Addendum efter artikeln).
Hanna hade noterats för enkelt hor (o.ä. dottern
Johanna?) och påföljd till detta var uppe i Häradsrätten 1826 där hon dömdes till böter (23 riksdaler och
32 skilling) eller vid brist på tillgångar till 20 dagars
fängelse med vatten och bröd. Dessutom skulle hon
enskilt skriftas vid Odarslövs kyrka samt betala till kyrkan 32 skilling. Jöns hade då först sagt sig beredd till
äktenskapsskillnad men sedan tagit tillbaka detta och
menat sig kunna förlåta sin hustrus otrohet. Domen
i Häradsrätten överklagades av Jöns och ärendet hamnade i Kungl. Maj:ts Hovrätt för Skåne och Blekinge
med resultat som följer.
Följande står där att läsa (min tolkning): ”Kungliga
hovrätten har vid granskning av handlingarna inhämtat
det klagande som i undermålets handläggning vid häradsrätten först yrkat att äktenskapet emellan honom och
Hanna Svensdotter måtte upplösas men sedermera enligt
häradsrättens protokoll upptaget, yttrat sig vilja henne förlåta däremot uti besvärsskriften förklarat att han härmed
icke skall ha haft för avsikt efterskänka rättigheten att från
hustrun erhålla skillnad utan han i stället fortsatt sitt
därom inför häradsrätten först gjorda påståenden.
Vid övervägande härav och då klagande såmedelst
återkallat den förlåtelse han givit Hanna Svensdotter, som
därjämte instämt i sin mans påstående om äktenskapsupplösning, finner kungliga hovrätten skäligt med upphä-
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vande av häradsrättens utslag i överklagande delen, döma
till skillnad i äktenskapet mellan parterna, vilka alltså
äga att hos domkapitlet i Lund sig anmäla till skiljebrevs
undfående”.
Giftermål
Nu händer saker. Jöns flyttar tillbaka till Östra Torn
och den 14/10 1828 gifter sig Hanna med Håkan
Olsson – Hanna uppges då vara änka vilket ju inte kan
stämma eftersom exmaken Jöns Nilsson fortfarande är
vid liv. Beteckningen änka användes tydligen oavsett
om tidigare maken var vid liv eller ej, eftersom man inte
hade något annat namn på kvinnans stånd i denna situation. Hanna och Håkan bosätter sig på Madbacken,
Flackarp och får två barn tillsammans, Ola 1832 och
Anna 1835. De två oäkta barnen, Johanna 1824 och
Else 1827 kommer båda med till det nya hemmet och
allt talar för att Håkan Olsson är deras far. Hannas barn
med Jöns Nilsson, Kjerstina 1812 och Elna 1822 blir
kvar på Östra Torn under fadern Jöns beskydd som
det ser ut. Han själv blir så småningom blind och dör
i februari 1839 av ålder. Hanna dör 1859 då bosatt å
n:o 15 i Vallkärra.
Summering
För Johanna, oäkta och vagnslevererad i Hyby, gick det
nog ganska bra. Hon gifte sig med husaren och timmermannen Ola Håkansson Lindberg och fick med
honom 6 döttrar och 4 söner. Bosatt i Lund. Stamtavla
för Hanna Svensdotter följer här.
En reflektion

En del i utmaningen för en släktforskare, själva detektivarbetet, är att fånga in släktsamband som här i ett
stamträd med rätta data kopplat till säkra källor. Visst
är det en tillfredsställelse när det går ihop. Mer sällan
får man se in i personernas liv på annat sätt än vad
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historier om tidsepoken kan berätta om, som i det här
fallet om hur det var att få en skilsmässa eller att vara
åbo, husman etc. I den här berättelsen ledde dock en
anteckning i en kyrkolängd till något mer personligt
knutet till individerna. Ett triangeldrama under tio år
innan upplösning. Visst kan man fantisera om den
hemliga födseln med dop utanför hemförsamlingen.
Vilka personer var det som om natten kom med ett
nyförlöst barn till okänt par i Hyby? Hur gick det till
och varför slutade det ändå i rätten för enkelt hor.

Gunnar Sundström
DIS-medlem 11 435

Addendum
Att skilja sig på 1800 talet
(från Riksarkivet ansvarig Petra Nyberg)
Antalet skilsmässor ökade i Sverige under 1800-talet.
Ändå var det i slutet av århundradet inte fler än drygt
300 par om året som skilde sig.
År 1810 kom det nya bestämmelser som gjorde det
något lättare att få ut skilsmässa. Tidigare hade lagen
endast tillåtit skilsmässa om den ena maken antingen
blivit övergiven av den andra eller om någon av makarna
varit otrogen. I vissa fall hade man även kunnat skilja
sig om den ena maken varit svårt obotligt sjuk eller
blivit dömd för ett grovt brott. Det var tidigare mycket
ovanligt att makar fick skiljas för att de levde i osämja.
Bara den högsta instansen, Kungl. Maj:t, kunde bevilja
skilsmässa på grund av osämja. Enligt 1810 års bestämmelser kunde man få skilsmässa om någon av makarna
levde slösaktigt, söp eller var våldsam.
Även konflikter och ständig oenighet
räknades nu som en giltig grund för
skilsmässa. En vanlig domstol kunde
fatta beslut om detta.
Under 1800-talets andra hälft
blev osämja den vanligaste orsaken
till skilsmässa. Fortfarande hörde det
dock till ovanligheten att man skilde
sig. Det fanns också stora skillnader
inom landet. Skilsmässor var betydligt
vanligare i städerna än på landsbygden.
En skilsmässa hanterades under 1800talet av både kyrkan och rättsväsendet.
Ett par som ville skiljas skulle först
föra samtal med prästen i sin hemförsamling. Både han och församlingens
kyrkoråd skulle försöka få makarna att
bli sams och övertala dem att fortsätta
vara gifta. Om det visade sig omöjligt skulle ärendet
behandlas i domstol, häradsrätten på landsbygden eller
rådhusrätten i staden. De par som fick ut skilsmässa
skulle till sist ansöka hos domkapitlet om bevis på
skilsmässa, så kallat skiljebrev.
DIS-kutabelt 2018 -1

F

Ett framtida släktforskningsprogram

öre datorns tid, och också före lösbladens tid, kunde
man strukturerat notera personuppgifter i en släktforskningsbok indelad i olika kolumner. Systemet var
säkert inspirerat av en kombination av husförhörsböckerna och dåtidens system med huvudbok i företagens
bokföring. Faderns nummer noterades på kontonumrets plats mellan förnamnet och yrkesangivelsen.

Illustrationen är tagen ur Albert Lilja bok. Lilja
var landskamrer i Blekinge och utförde åren 1910 till
1945 ett omfattande excerperingsarbete. Samlingen
innehåller sak- och personuppgifter ur skrivna och
tryckta källor från senmedeltiden och fram till mitten
av 1900-talet. I Liljas personregister finns uppgifter om
46 000 personer med anknytning till Blekinge. Det
gick att hålla ordning på allt detta utan dator och utan
släktforskningsprogram.
Senare tog lösbladen över som samlades i hyllmetrar
med pärmar med mer eller mindre invecklade numreringssystem namngivna efter sina upphovsmän. En
kort tid kom datorprogram som Excell att användas
innan mer renodlade släktforskningsprogram dök upp
på markanden. Dessa underlättade en strukturerad
registrering av data och presentationen av dessa uppgifter i form av an- och stamträd. Disgen är ett av de
allra första programmen i den genren. Men vad skall
hända sedan?
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Framtiden – teknik och innehåll
En väsentlig utveckling är att anpassa programmen till
den tekniska utvecklingen. Hårdvaran förändras och
fler och fler förväntar att allt också skall vara tillgängligt
på läsplattor och i smartmobilen. Kraven på interface
och utskrifter ökar och självfallet ska programmet vara
fritt från alla buggar. Men också inom det tekniska
området måste prioriteringar göras. Det är på sin plats
att diskutera vilka kriterier som skall användas vid dessa
prioriteringar.
Men vad skall Disgen innehålla, det vill säga vilka
uppgifter ska programmet samla in och bearbeta. Ett
sådant projekt som ger nytt innehåll i Disgen är anpassningen till nya familjerelationer, samkönade par,
adoptiv- och fosterföräldrar och hanteringen av faddrar.
Även om det är krav från den moderna familjebildningen som varit drivkraft, är förändringarna också till
glädje för historisk genealogi, speciellt möjligheten att
notera fosterföräldrar. Sådana var mycket vanliga förr
då föräldrarna alltför ofta fick en för tidig död.
Ett annat projekt, som när kritiken lagt sig, fler och
fler kommer finna vara av stort värde är det nya sättet
att registrera faddrar. Faddrar är en god hjälp att lösa
många mysterier.
Men dessa nyheter i Disgen 2016 tillhör vad jag
vill kalla kyrkbokssläktforskning, även om skatteverket
idag tagit över uppgiften. Före digitaliseringen, trots
mikrofilm på rulle eller mikrofiches, var det mödosamt
och de flesta hann aldrig längre i sin forskning än vad
som täcktes av kyrkböckerna.
Framtida innehållsförbättringar
Nytt källmaterial blir genom den digitala tekniken
alltmer tillgängligt. Fler forskare blir nog intresserade
av andra uppgifter än född och död. Min egen forskning om relationen mellan nämndemännen i ett härad
är ett sådant exempel (se DIS-kutabelt 1-2017 sid 10
ff). Istället för anor och ättlingar studerade jag häradet
på bredden, kusiners kusiner, svågers bröders hustrus
kusiner, det vill säga det samtida nätverket och min
anas roll i detta. Kanske vill jag kunna presentera Linnés jämnåriga klasskamrater i Växjö skola med tidigare
och blivande släktrelationer bland dessa. Och detta ska
kunna visas i en utskrift och grafisk presentation.
Mer generellt och principiellt kan detta uttryckas
som ett önskemål att kunna hantera andra relationer
än släktförhållanden och att strukturerat kunna hantera
andra uppgifter än dem som hämtas från kyrkböckerna.
Framtida användare
Traditionella släktforskare – medlemmar i DIS
Vilka grupper som kan vara intresserade av ett program
som hjälper till att stukturera historiska, geografiska
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och personhistoriska uppgifter? Gruppen traditionella
släktforskare kan vidgas, bland annat att genom att
stimulera till hantering av andra uppgifter än kyrkboksdata och egna släkten. Denna grupps intressen
har föreningen relativt god kontroll över genom den
marknadsundersökning och den marknadsplan som
blev följden. Disgen-faddrarna får dessutom ständigt
ny information som är viktigt att beakta.
Hembygdsforskare
En ny grupp som borde kunna exploateras är hembygdsforskare. Totalt finns 450 000 medlemmar i 2050
föreningar. Skulle således 1 av 1000 av medlemmarna
vara intresserad av att skaffa Disgen skulle man kunna
sälja 450 program till ett värde av ca 450 000. Dessa är
på samma sätt som släktforskare intresserade av kvantitativa uppgifter men har fokus på andra människor än
släktingar, nämnligen byggnader och föremål.
Historieintresserade
Intresset för allmän historia, person-, kultur- och lokalhistoria växer. Man studerar då kvalitativa frågeställningar som samhällsstruktur och tidssamband. Det
är inte bara den lilla gruppen av akademiker som kan
vara intresserade utan var och en som studerar domböcker och försöker sätta händelser i sitt historiska
sammanhang. Det går att registrera det mesta under
levde, men då kan man lika gärna skriva i ett ordbehandlingsprogram. Ett släktforskarprogram bör därför
inte bara ge möjlighet att registrera vissa uppgifter utan
också stimulera till att finna samband. För detta krävs
möjlighet att strukturera detaljerna så att dessa blir
sökbara, möjliga att skriva ut och kunna sammanställa
i statistisk form. Genom möjligheten skapas ett behov
av att finna uppgiften. Möjligheten blir som en korsordsuppgift, en detektivuppgift att finna svaret på. Det
är det tomma vita fältet som stimulerar till sökandet.
Enbart möjligheten att registrera uppgiften som fri text
ger då inte samma effekt.
Skolungdom
En annan grupp som är värd att studera är ungdomar
och skolelever. Varje årskurs består av över 100 000
elever. Man kan kanske inte förvänta någon omedelbar intäkt från denna grupp, men kan man så ett frö
som får gro och växa upp kan man kanske senare
skörda frukterna. Och här borde man kunna ta hjälp
av ämnes-planen i historia för grundskolan årskurs 7-9.
Där framgår att det ska vara en central uppgift i undervisningen att förmedla hur historiska källor och berättelser
om en familjs eller släkts historia speglar övergripande
förändringar i människors levnadsvillkor.
På gymnasiet, oavsett inriktning, ska eleverna skriva
ett vetenskapligt arbete. Val av källor och hur dessa anges samt källkritik är väsentligt i detta grundläggande
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arbete. Kanske några av dessa 100 000 gymnasister
skulle kunna ha glädje av Disgen?
Skolungdomarna har dessutom vuxna i sin närhet
som blir utsatta för frågor om släkten, antingen denna
lever i skolans närhet eller är spridd runt om i landet
eller runt jordklotet. Kanske någon av dessa kan bli
intresserade av barnens aktivitet?
Nya kriterier för prioriteringar
DIS nuvarande marknadsplan utgår från en segmentering av befintliga kunder och deras intressen. Nya idéer
avfärdas med att det finns ingen efterfrågan bland användarna eller att det är egna särintressen. Funderar man
då på potentialen hos nya kunder? Ett annat argument
är att funktionen kan lösas med andra program. Men
skulle det inte vara just synergieffekten att funktionen
kan hanteras i Disgen som skulle göra Disgen unikt och
värt att betala för i en kommande betalversion?
Jag förordar att DIS för framtiden upprättar en
ny marknadsplan basserad på en för DIS och Disgen
anpassat investeringskalkyl. Alla framtidsbedömningar
är osäkra och det gäller inte minst för Disgen, men
det viktiga är att man försöker lyfta blicken. En omvärldsanalys måste stimuleras. Ett strategiskt tänkande
utvecklas. Detaljer kan sättas in i sitt sammanhang
och bedömas i sin helhet utifrån olika synergieffekter.
Marknadsaspekter, såväl kortsiktiga som långsiktiga,
och konkurrenters agerande måste beaktas.
Men man måste också lyssna till kill your darlings
när kalkyler visar att förslaget eller åtgärden är omöjlig
att räkna hem. Man tvingas ibland inse att det inte
länge lönar sig att lappa och laga. Det fullständigt
perfekta blir för kostsamt att nå; de flesta kanske är
tillräckligt nöjda.
En investeringskalkyl tvingar också till att försöka
uppskatta kostnaderna. Ofta utvecklas nyckeltal efter att
man lät sig bryta ner projekt i hanterbara sekvenser.
Det stora värdet är slutligen att få en gemensam
måttstock för alla åtgärder och ett verktyg att enkelt
kommunisera fattade beslut.
Med annorlunda prioriteringar kan kreativiteten
stimuleras och Disgen befästa sin position som både
teknikledande och marknadsledande inom segmentet
datorstödd person och släktforskning.

Lars-Åke Stenemo

DIS-kutabelt 2018 -1

Välkommen till Årsmötet 2018
Söndagen den 18 mars kl. 13.00 – 16.00
på 47:an i Klippan
DIS Syd kallar sina medlemmar till årsmöte söndagen den 18 mars kl. 13. Årsmötet äger denna
gång rum i Klippan. Möteslokalen heter 47:an och ligger på Storgatan 47, se kartan.

Årets föredragshållare heter Bengt Gärdfors. Han är
revisor och filosofie magister i ekonomisk historia. Han
kommer att berätta om Tysklandsfararna, en bortglömd
utvandring.

Program
•
•
•
•

Bengt Gärdfors föredrag Tysklandsfararna - historien om en bortglömd utvandring
Föreningen bjuder på kaffe eller te och smörgåsar
Årsmöte; dagordning, årsberättelse, bokslut och valberedningens förslag finns på hemsidan
Efter årsmötet finns det möjlighet att se Disgen2016, Disbyt och att träffa styrelsen m.m.
Ta gärna med ditt Disbytutdrag på USB-sticka eller ta med datorn om du känner dig osäker

Välkommen till årsmötet
och påverka verksamheten
i din förening eller bara umgås
en stund med likasinnade

Macspaltens framtid i Diskutabelt

Fr.o.m. 2018 kommer Mac-spalten att förkomma i
Diskutabelt endast sporadiskt.
När det gäller Diskulogen-versionen av Macspalten,
har vi planer på att fortsätta ytterligare något år, så vi
kan fira Macspaltens tjugoårsjubileum.

M

Helge Olsson

Macspalten
acspalten förekom första gången på sidan 10 i
Diskulogen nr 49, oktober 1999. Fr.o.m. nr. 3,
2002 har regelbundet en version av spalten förekommit i DIS-SYDs medlemstidning Diskutabelt. I sexton
år har ni alltså kunnat läsa Macspalten i Diskutabelt.
DIS-kutabelt 2018 -1

Mac- och Renunionfadder
helge@dis-syd.se
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Johanna Jönsdotter född 1821
med egen hemsida: Mother Johanna.

ohanna Jönsdotter är min morfar Algots mormor.
Johanna hade säkert en svår barndom som horunge
Hon dog 1889 i Sankt Pauli församling i Malmö. I till en ogift piga. 1830 får hon en styvfader när modern
husförhörslängderna finns olika uppgifter om var och Boel gifter sig med husaren Jöns Zerman eller Särman
när hon är född, vilket gjorde att jag inte kunde hitta och i kyrkböckerna skrivs hon därefter som Johanna
henne i aktuella födelseböcker. Efter flera års tröstlösa med efternamnet Jönsdotter. Johanna har sannolikt
försök får jag plötsligt hjälp från ett mycket oväntat lämnat hemmet mitt i tonåren och 1843 föder hon
håll.
som ogift i Caroli församling i Malmö, sitt första barn,
I juni 2016 blir jag kontaktad av Fredrik Mejster, sonen Lars Peter. Han får senare efternamnet Nilsson
som är ansvarig släktforskare för svt1-programmet Allt efter den styvfar han då har. Johanna får ytterligare tre
för Sverige. I denna utslagstävling deltar tio svensk- oäkta barn, varv två når vuxen ålder. År 1854 gifter
amerikaner, som kommer
hon sig med husaren Nils
hit för att lära sig mer om sitt
Nilsson Lindell och i äksvenska ursprung. Vinnaren
tenskapet föds fyra barn där
får träffa sina alla nu lenummer två, dottern Lovisa
vande svenska släktingar. I
född 1856, är min morfar
det planerade programmet
Algots mor.
för hösten 2016 är en av
Johanna blev änka 1873
deltagarna Jason Blohm från
och fortsatte att vara ett stöd
Kalifornien. Jason och jag
och hålla bostad för såväl
har en gemensam anmoder i
vuxna barn som en blivande
just Johanna Jönsdotter. Blir
svärson (Olof Tornberg,
det Jason som vinner denna
min morfar Algots far).
omgång av TV-programmet
Johannas förstfödda
är jag välkommen att medbarn, sonen Lars Peter, är
verka då det avslutande
anfader till Jason Blohm.
programavsnittet spelas in.
Lars Peter visar sig vara, preNu vann inte Jason, men
cis som modern en gång, ett
Fredrik Meister lät mig få
maskrosbarn och en överta del av alla de uppgifter
levare. I TV-programmet
han plockat fram om Jasons
berättades att han nio år
anor och vidarebefordrat till
gammal blir anklagad för
honom.
tjuveri. Modern Johanna
På så sätt fick jag veta Johanna Jönsdotter. Foto som bör ha tagits någon gång
tvingades att som straff ofpå 1880-talet. (Från Marika Borlase familjearkiv)
att Johanna Jönsdotter födfentligt piska honom inför
des 1821-04-11 i Haglösa,
berörda poliser. I tonåren
Lilla Slågerups församling
flyttade han hemifrån och
(M) som oäkta dotter till pigan Boel Olsdotter, 22 år bodde några år i Köpenhamn. Åter i Sverige får han
gammal. Boel var alltså ogift när Johanna föddes och anställning som husar (med hjälp av fosterfadern Nils
i kyrkböckerna finns inga uppgifter om vem som var Nilsson Lindell?). Även här begår han förbrytelser och
fader. En vanlig orsak till varför det ibland i kyrkböck- ställs 1863 inför krigsrätt där han döms till fängelse
erna finns växlande uppgifter om när och var någon i flera år. När straffet är avtjänat får hans liv mening
är född.
och stadga genom giftermål med Karolina Gustava
Johannas mor Boel Olsdotter blev 1810 faderlös Ahlstedt. De hinner få två söner innan hon dör 1886
när hon var 12 år gammal. Hennes far, soldaten Ola i livmodercancer.
Hansson, är i husförhörslängden antecknad som död
För att överleva denna katastrof bestämmer sig Lars
i kriget 1810 (kriget i Svenska Pommern mot franska Peter för att emigrera till Nordamerika med sina två
angripare). Boel, som är nummer sju i en syskonskara söner. Lars Peter antar vid inresan efternamnet Ekenom nio, flyttar 1814 till Ystad för att tjäna som piga. stam. Det är hans två söner som gett upphov till ett
När hon sju år senare är gravid och ska föda flyttar hon flertal ättlingar i Amerika, varav Jason är en. Jason är
till Haglösa där dottern Johanna kommer till världen. barnbarns barnbarn till Lars Peter. Jasons morfar hette
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Clarence Ekenstam. Jason och släktingar här i Sverige
planerar att skapa en hemsida kallad Mother Johanna
Jonsdotter. De har redan bildat en chattgrupp på Messenger som heter Ekenstam Family – Allt för Sverige.
Inspirerad av Karin Bojs bok Min europeiska familj
de senaste 54 000 åren (utgiven 2015) topsade jag mig
våren 2017 och skickade provet för DNA analys till
Family tree. Därigenom öppnades en helt ny värld som
jag knappast alls hunnit ta aktiv del av. Det ger dock en
hel del information även om man bara är passiv medlem
i detta nätverk. Ett av de första mail jag fick, sedan mitt
resultat av topsningen blivit klart, var från en kvinna
i Australien som berättade att DNA analyserna visade
att hon och jag sannolikt hade en gemensam ana några
generationer bakåt. När jag skickat henne mitt tree
kunde hon fastställa att vi bägge hade Johanna Jönsdotter som anmoder. Hon själv var i direkt nedstigande led
släkt med Karolina Kristina Nilsson, som är Johannas

V

Ido Leden
DIS medlem och Senior
reumatolog Kristianstad

Nytta & nöje i arkiven

id Kristianstadsbygdens Släktforskarförenings
årsmöte den 3 februari 2018 i Västra Vram hade
det efterföljande föredraget den lockande rubriken
Nytta & nöje i arkiven. Föredragshållare var den på
våra breddgrader välkände tidigare arkivarien på Landsarkivet i Lund Rolf Johansson. Efter årsmötets kaffe och
goda smörgåsar bänkade sig ett femtiotal
förväntansfulla medlemmar för att lyssna
på vad Rolf hade att berätta om och från
sitt liv i arkiven.
Rolf har som nämnts varit arkivarie
på vårt landsarkiv och jobbat i och med
arkiv i nästan hela sitt yrkesverksamma
liv, tills han blev pensionär hösten
2016. Rolf gick sin arkivutbildning på
Stockholms universitet, men därefter
har han hållit sig i Skåne. Han har haft
många olika uppgifter och befattningar
på Landsarkivet i Lund, sedermera
Arkivcentrum Syd (ACS). Han har
betjänat allmänheten och naturligtvis
släktforskare på forskarsalsexpeditionen,
han har haft uppgift att ordna, förteckna
och gallra arkiven. Han har ansvarat för
arkivvårdsutbildningen på Landsarkivet
och har varit dess säkerhetschef. De minnesgoda kanske erinrar sig att Rolf har
medverkat som expert i några avsnitt av
TV-programmet Vem tror du att du är.
Nu som fri fågel håller Rolf föredrag om
arkiv och släktforskning.
Som bakgrund till fördraget berättade
Rolf om landets arkivorganisation med
Riksarkivet, Landsarkiven, Stadsarkiven
DIS-kutabelt 2018 -1

och Nils Nilsson Lindells första gemensamma barn. Än
suveränare var att hon i sin ägo hade ett foto på Johanna
Jönsdotter, som hon nu skickade till mig.
Sammanfattningsvis: Bland mina anmödrar har jag
flera goda exempel på kvinnor tillhörande kategorin
kvinnor kan. Johanna
Jönsdotter är en av dessa.
Från att länge ha varit
enbart ett namn i min
släkttavla är hon numera
levandegjord tack vare
att andra släktforskare
generöst delat med sig av
sin kunskap.

och Krigsarkivet. Sedan några år är Riksarkivet och
Landarkiven en myndighet. Riksarkivarien som är chef
för myndigheten heter Karin Åström Iko. Hon utsågs
av regeringen hösten 2016.
Landarkivet i Lund, som omfattar Halland, Blekinge och Skåne, är en avdelning inom Riksarkivet.
Landsarkivet finns sedan tillbyggnaden
2013 i sin helhet på Porfyrvägen 20 på
ACS i stadsdelen Gastelyckan i Lund.
Bokbinderi- och konserveringsverkstaden finns på Kalkstensvägen 15, tvärs
över gatan.
ACS består av flera arkiv; Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar,
Institutet för språk och folkminnen,
Lunds stadsarkiv, Lunds universitetsarkiv, Lunds universitets biologiska museum, Lunds universitets kyrkohistoriska
arkiv, Regionarkivet vid region Skåne,
Riksarkivet/Landsarkivet i Lund, Skånes
Arkivförbund, Skånes hembygdsförbund
och Universitetsbiblioteket. Dessutom
har Skånes Släktforskarförbund och DIS
Syd sina lokaler där.
På ACS finns 55 000 hyllmeter
handlingar, varav endast tre procent är
digitaliserat. I forskarsalen kan allmänheten få tillgång till forskarplatser med
eller utan dator. I forskarsalen finns dels
arkivens personal till hands och dels
jourhavande släktforskare, som också
kan hjälpa till. Rolf berättade också om
den programverksamhet som finns på
ACS med föredrag i hörsalen och rund11

vandring i lokalerna
(se hemsidan).
Rolf tipsade om
att man bör studera Riksarkivets
nya hemsida för att
kontrollera om de
uppgifter eller handlingar som man är
intresserad av finns
just på ACS innan
man hastar dit. På
hemsidan NAD finns uppgifter om allt som finns i
Riksarkivets, Landarkivens och Krigsarkivets samlingar,
dessutom i Stadsarkiven i Stockholm och Malmö.
Och så började Rolf lämna exempel på vilka handlingar som finns i arkiven på ACS. Alla kyrkoförsamlingars handlingar t.o.m. 1894 finns där. Det rör sig
om 535 församlingar. Dessutom finns där alla folkbokföringsuppgifter t.o.m. halvårsskiftet 1991. Där
finns häradsskrivarnas och uppbördsverksamhetens
handlingar t.o.m. 1966 och därefter lokala skattemyndigheternas t.o.m. 1990. Och där finns häradsrätternas,
rådhusrätternas och magistraternas arkiv t.o.m. 1970.
Och så bouppteckningar. Detta vet kanske de flesta
släktforskare, men så räknade Rolf upp en hel del till.
Arkiv från arbetsmarknadsutbildning (AMU),
fängelse-, polis- och sjömanshusarkiv, Skol-, Tull- och
Åklagarmyndigheternas arkiv finns där. Däremot får
man söka uppgifter från skolor (t.ex. elevbetyg.) i de
kommunala arkiven. Dessutom förvaras på ACS en-

skilda arkiv, byarkiv, gods- och gårdsarkiv, personarkiv,
släktarkiv m.m.
Rolf berättade att sedan den 1 februari kan allmänheten utan kostnad ta del av kyrkoböckerna i den digitala forskarsalen på Riksarkivet (https://sok.riksarkivet.
se/digitala-forskarsalen). Det gäller inte bara kyrkoarkiv,
utan också Domstolsarkiv, Fastighetsböcker, Mantalslängder, Bouppteckningar, Folkräkningar (Sveriges
befolkning), Frigivna straffarbetsfångar och Rosenbergs
geografiska lexikon.
Om ni vill ta del av sekretessbelagda handlingar
på ACS är den första handlingen gratis, sedan kostar
det pengar. Rolf poängterade att arkivpersonalen har
tystnadsplikt.
Så gav han oss en del släktforskningstips som jag
räknar upp i en hast. Kontrollera i stämningslistorna om
det finns mål om oäkta barn. Kontrollera absolutionslistorna när det handlar om lägersmål. När det gäller
otuktigt beteende kan även kyrkoräkenskaperna vara av
intresse, berättade Rolf. Om en person dömdes till böter
i ett lägersmål tillföll en del av böterna kyrkan. När det
gäller barnmorskejournaler, som kan vara av intresse för
släktforskare, är tyvärr långt ifrån alla bevarade.
Och slutligen påminde Rolf oss om DDSS (demografisk databas södra Sverige) som administreras
av Landsarkivet. Ta för vana att kontrollera om ni kan
hitta uppgifter i den. Databasen är inte färdig, men det
går sakta men säkert framåt, avslutade Rolf.
Kristianstadsbygdens Släktforskarförenings ordförande Ann Månsson tackade Rolf med en vacker
blomsterbukett. Publiken tackade honom med uppskattande applåder. Hans entusiasmerande framförande
gav oss både nytta och nöje i arkiven!

Mats J Larsson

Statyn ovan står utanför
entrén till ACS medan giraffskelettet står strax innanför
entrédörrarna. Vilket arkiv
som plåtats tv har fotografen
glömt.
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Släktforskningens dag

P

å släktforskardagarna i Halmstad förra året beslöt
Sveriges släktforskareförbunds årsstämma att tidigarelägga Släktforskningens dag. Numera äger den
rum i januari. Motivet var bl.a. att Släktforskningens
dag tidigt på året skulle vara en bra start för föreningarnas planering av årets aktiviteter. På dagen skulle
föreningarna kunna berätta om sin verksamhet och
värva intresserade medlemmar till sina utbildningar
och andra aktiviteter.
Den 20 januari inföll släktforskningens dag 2018
och då passade undertecknad på att delta och medverka
i det program som Kristianstadsbygdens Släktforskarförening (Ksf ) arrangerade på min hemort Kristianstad.
Programmet varade mellan kl. 11 och 14 och vi höll
till i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Östra
Vallgatan 10 i staden. Ett trettiotal medlemmar och
andra intresserade besökte de aktiviteter vi bjöd på.
Ewa Nilsson med stöd av flera styrelseledamöter fanns
till hands för att hjälpa till med att lösa släktforsknings
problem, olika typer av kartor som föreningen har
förevisades, föreningens bokbord fanns på plats och
undertecknad demonstrerade Disgen2016 och berättade om förening-en DIS och DIS Syd.
Ksf hade engagerat Eleanor R. Sander som föredragshållare. Eleanor är född i Stockholm, ja det vill säga
inte i Sveriges huvudstad, utan i en ort med samma
namn i Kanada, för ca 70 år sedan skulle jag tro (Ja,
ni vet det där om damers ålder). Hon berättade att det
kanadensiska Stockholm då hade 28 invånare. Hennes
far, som varit präst, föddes i Kanada
1925. Eleanor har svenska anor, hennes
farfar kom från Dalarna och hennes farmor var från Björketorp i Östergötland.
Och så inledde hon sitt föredrag om den
släktforskning som hon bedrivit på båda
sidorna av Atlanten.
Eleanor besökte Sverige för första
gången 1981. Hon lärde hon sig svenska
då hon bodde i Sigtuna. Så småningom

D

hamnade hon i Dalby,
fick jobb på pastorsexpeditionen och tyckte att
vårt skånska tungomål
var svårt att förstå. Under
denna period började
hon intressera sig för sina
svenska anor. Hon fick
kontakt med släktingar
på gården Stora Pålstorp
i Västra Torup, en släktgård från 1500-talet. Där
fick hon läsa sju brev och
se några fotografier från sin släkting emigranten Nils
Bengtsson, född 1862. Så väcktes hennes intresse att
söka reda på släktens emigranter.
Efter några år i Sverige flyttade Eleanor tillbaka till
staden Calgary i Kanada, men fortsatte att forska. 1997
återvände hon så till Sverige och gifte sig med en släkting i Västra Torup 1997 och bor nu på Stora Pålstorp.
Hennes forskning efter sina anor blev än intensivare
inte minst genom de förbättrade möjligheterna för
släktforskning som nu erbjuds bl.a. genom Internet,
sa Eleanor. Och så lämnade hon oss åhörare en hel
del forskningstips. Ett var att inte vara rädd att fråga
personer som kan veta något om släktingar och gamla
tider. Hennes erfarenhet är folk i allmänhet är vänliga
och försöker hjälpa till och säger de Nej, så är inte det
hela världen.
Hon har genom frågande och idogt arbete kommit över 140 amerikabrev som rör hennes släktingar.
Resultatet av sin släktforskning har
hon publicerat i en bok Cirkeln är
sluten eller Full Circle - med underrubriken Ett hundratal amerikabrev blev
min släktsaga.
Efter Eleanors föredrag kan jag tänka
mig att flera åhörare fick inspiration att
fördjupa sin emigrationsforskning.

Mats J Larsson

Ge dig själv en present under 2018
skicka in ditt Disbytutdrag

isbyt är databasen som ger dig ytterligare möjligheter att söka
efter dina förfäder. Du får också möjlighet att byta uppgifter
med andra släktforskare. Databasen består av 36,5miljoner poster och
är uppbyggd av DIS-medlemmar som har skickat utdrag från sina
släktforskningsprogram. Som medlem i DIS kan du skicka bidrag till
Disbyt. Instruktioner för hur man gör ett Disbyt-bidrag hittar du på
DIS hemsida under rubriken Disbyt. Den nya symbolen för Disbyt ses
här intill. Våra Disbytombud finner du på sista sidan.
DIS-kutabelt 2018 -1
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Program för DIS Syd våren 2018

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

ÅRSMÖTE DIS Syd
2018-03-18
Plats: 47:an Storgatan 47 Klippan
Tid: 13.00 -16.00
Föredragshållare: Bengt Gärdfors
Ämne: Tysklandsfararna - historien om en bortglömd
utvandring.
ESLÖV
Plats: Karidal, Föreningstorget med parkering nära
polishuset.
Tid: 13.00 -16.30
Obligatorisk anmälan
Kontaktperson: Kerstin Olsson
kerstin@dis-syd.se, 0733-32 46 48
Kostnad 40 kr inklusive kaffe, te och smörgås.
2018-04-07
DIS-träff
Vårt Disbytombud Kent Hektor visar hur man gör
Disbytutdrag och hur man söker i Disbyt.
2018-04-28
DIS-träff
Tema: Man kan faktiskt hitta personer som saknas i
kyrkoböckerna i Sjömanshusen. Anders Larsson visar
och berättar.
2018-05-26
DIS-träff
Tema: Frågor om släktforskning besvaras av Anders
Larsson. Frågor skickas i god tid till kerstin@dis-syd.
se.
2018-06-02
DIS-träff
Tema: Patrik Hansson och Anders Larsson svarar på
inskickade frågor om Disgen2016. Frågor skickas i god
tid till kerstin@dis-syd.se.
HELSINGBORG
Plats: Helsingborgs Stadsarkiv Västra Sandgatan 7,
föreläsningssalen
Tid: 13.00-17.00
Obligatorisk anmälan
Kontaktperson: Anders Lindberg anders.lindberg@dissyd.se, 0708-39 79 08
2018-04-18
DIS-träff
Tema: Notiser, orter och källor i Disgen. Torgny Larsson
och Magnus Hellblom guidar och svarar på frågor.
14

KLIPPAN
Plats: Släktlokal på Storgatan 47
Tid: 18.00-20.30
Obligatorisk anmälan
Kontaktperson Lena Ringbrant Ekelund, lena@dis-syd.
se, 070-232 00 79
2018-04-12
Workshop: Kom igång med Disgen2016.
Marie Munke och Lena Ringbrant Ekelund guidar och
svarar på frågor. Tag med egen dator. Begränsat antal.
LUND
Plats: ArkivCentrum Syd, lokal Fasickeln, Porfyrvägen
20
Tid: 14.00 - 17.30
Obligatorisk anmälan
Kontaktperson: Anders Lindberg
anders.lindberg@dis-syd.se, 0708-39 79 08
Kostnad: 40 kr inklusive kaffe och kaka.
2018-03-22
DIS-träff
Tema: Att använda Disbyt. Torgny Larsson, Magnus
Hellblom och Anders Lindberg guidar och svarar på
frågor.
2018-04-19
DIS-träff
Tema: Fråga en fadder - workshop, 15 platser finns,
först till kvarn.
Torgny Larsson, Magnus Hellblom och Anders Lindberg finns på plats.
RONNEBY
Plats: ABFs lokaler på Kungsgatan 2
Tid: 10.00 -14.00
Kontaktperson: Bo Lundgren
bo@dis-syd.se, 0735-28 88 25.
Ingen anmälan. Fika till självkostnadspris.
Vårens tema är hur du använder Disgen 2016 på bästa
sätt.
2018-03-10				
DIS-träff
2018-04-21
DIS-träff
2018-05-12
DIS-träff
Vårprogrammet fortsätter på nästa sida.
DIS-kutabelt 2018 -1
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Grunderna i Disgen
Vi planerar för en studiecirkel våren 2018 om grunderna i Disgen 2016 tillsammans med Studieförbundet
Vuxenskolan i Ronneby. Det blir 5 träffar och du använder egen dator på vilken du har installerat Disgen.
Plats Studieförbundet Vuxenskolan i Ronneby vid
torget. Tider bestäms i samråd med deltagarna. För
medlemmar är cirkeln gratis. Kontaktperson; Staffan
Knös staffan@dis-syd.se, 070-595 13 38
SÖLVESBORG
Plats: ABFs lokaler på Bancks väg 6, ingång baksidan
Tid: 16.00 -19.00

Kontaktperson: Bo Lundgren
bo@dis-syd.se, 0735-28 88 25.
Ingen anmälan. Fika till självkostnadspris.
Vårens tema är hur du använder Disgen 2016 på bästa
sätt.
2018-03-25		
DIS-träff
2018-04-22
DIS-träff
2018-05-13
DIS-träff

Välkommen till en släktforskardag i Blekinge – Sveriges trädgård!

Lördagen den 14 april 2018 kl. 10-16 i Idrottshallen,
Björkholmskajen 3, Karlskrona

Foto: Sydöstran

Här träffar du många föreningar, utställare samt likasinnade som du
kan utbyta erfarenheter med.
Fri entré!
I samband med evenemanget firar Blekinge Släktforskarförening
sitt 40-årsjubileum
Boka in dagen i din almanacka – mer information lämnas
kontinuerligt på www.blekingesf.se

Arrangörer: Blekinge Släktforskarförening, Kalmar Läns Genealogiska Förening, Kronobergs
Genealogiska Förening, Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum PLF

DIS-kutabelt 2018 -1
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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 Släktforskarförbund och de ca 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 70 kr, 35 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
Tostebergavägen 11
Kerstin Olsson
Östra Ströö 2602
Staffan Knös
Gångbrogatan 2
Lena Ringbrant
Kamrersgatan 17
Ekelund

245 32
286 35
216 18
227 38
295 73
241 91
372 37
264 31

Staffanstorp
Örkelljunga
Limhamn
Lund
Nymölla
Eslöv
Ronneby
Klippan

Anders Larsson
Arne Sörlöv
Bengt Kjöllerström
Benny Olson
Bo Lundgren
Carl Strandberg
Magnus Hellblom
Staffan Knös
Torgny Larsson
Lotta Sörensen
Helge Olsson
Thomas Björk
Lena Ringbrant
Ekelund

233 32
370 33
223 61
291 38
295 73
217 59
226 51
372 37
216 21
294 35
231 70
243 30
264 31

Svedala			
Tving
0721-505333
Lund
070-2703944
Kristianstad 044-331103
Nymölla
0735-28 88 25
Malmö
040-232373
Lund
0733-360102
Ronneby
070-5951338
Malmö
0707-414018
Sölvesborg
0760-141262
Anderslöv
0410-20002
Höör
077-3788685
Klippan
070-2320079

Faddrar

Mellang 3 A lgh 1103
Norra Alnaryd 216
Östra Vallgatan 41
Göingegatan 26
Tostebergavägen 11
Limhamnsvägen 18 A
Soldat Bohms gata 13
Gångbrogatan 2
Östra Hyllievägen 17
Nexövägen 27 C
Västergatan 28
Jeppas gränd 1
Kamrersgatan 17

Övriga funktionärer
Christer Thörn
Kent Hektor
Ragnar DyrlundKristiansen
Mats J Larsson

046-255788
070-3442112
0706-849685
0708-397908
0735-28 88 25
0733-324648
070-5951338
070-2320079

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
lena@dis-syd.se

Ordförande
Kassör
Sekreterare, webmaster
Ledamot, utbildningsansvarig
Ledamot
Ledamot
Ledamot
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
magnus@dis-syd.se
staffan@dis-syd.se
torgny@dis-syd.se
lotta@dis-syd.se
helge@dis-syd.se
thomas@dis-syd.se
lena@dis-syd.se

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

Perstorp 405
Götgången 18
Ruriks väg 4

284 92 Perstorp
271 44 Ystad
237 31 Bjerred

0709-967687
0707-530201
0706-800992

christer@dis-syd.se
kent@dis-syd.se
ragnar@dis-syd.se

Valberedningens ordförande
Disbytombud
Disbytombud

Lekholms väg 35

291 46 Kristianstad

044-126391

mats@dis-syd.se

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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