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id vårt årsmöte i Klippan, bestämdes att föreningens styrelse skulle
utökas med en person till åtta ledamöter plus ordförande. Vi ville
därmed få flera aktiva i styrelsen som vi kan fördela arbetet och olika uppdrag
på. En förening kan inte bygga sin verksamhet sig på några få engagerade
eldsjälar. Det är därför väldigt positivt att, på den enkät som valberedningen skickade ut till medlemmarna inför årsmötet, ett drygt 50-tal anmälde
sitt intresse att aktivt delta i föreningens arbete; med styrelsearbete, med att
presentera eller representera föreningen eller att hjälpa andra medlemmar.
Dessa personer kommer styrelsen successivt att kontakta, för att se hur vi
kan engagera dem i föreningen.
Därutöver har ca 40 personer, anonymt anmält, att de kan tänka sig
delta i föreningsarbetet. Jag uppmanar er ”anonyma” att kontakta mig eller
någon annan i styrelsen, för att vi tillsammans ska komma fram till hur det
passar just dig att bli aktiv i vår förening!
En person som har varit mycket aktiv och engagerad i föreningen är vår
förre ordförande Jan Nilsson. Jan, som är en av grundarna till DIS-Syd,
har varit en eldsjäl i föreningen i 26 år, och merparten av dessa år som
ordförande. Därtill kommer att Jan har varit engagerad i föreningsarbetet
i DIS, som fadder m.m. Från föreningen vill vi framföra ett stort tack till
Jan för allt hans engagemang och för alla hans aktiva år i föreningen. För
att understryka vårt stora tack till Jan, valdes Jan till Hedersordförande i
DIS-Syd vid årsmötet. Dessutom valdes Jan till Hedersmedlem i DIS vid
DIS årsmöte. Stort tack Jan!
Som nyvald ordförande vill jag först av allt tacka för förtroendet som
jag fått att leda föreningens arbete, en nog så grannlaga uppgift att ta över
efter Jan. DIS-Syds styrelse kommer fortsätta att arbeta med att hjälpa
våra medlemmar med att utnyttja dator och lämpliga programvaror i sin
släktforskning och genom lokala träffar med olika teman. Till vår hjälp har
vi många duktiga faddrar som du som medlem kan du knyta kontakt med
vid våra träffar eller som du kan kontakta om du får strul med dator eller
programvara. Vår support till medlemmarna genom vår fadderorganisation
är Föreningen DIS och DIS-Syds styrka. Denna hjälp försöker vi hela tiden
utveckla med att bl.a. utse faddrar som är experter på olika områden.
Vi har en härlig släktforskarsommar framför oss med Släktforskardagarna i Växjö den 1-2 september. Nu när vi har Släktforskardagarna här i
södra Sverige, så passa då på att besöka dem, för det är årets händelse för oss
släktforskare. Där är du välkommen till DIS monter, med föredrag, demonstrationer mm. I DIS monter kommer även vi från DIS-Syd att finnas.
Passa också på att besöka gårdar, byar och andra platser där dina anor
verkat och levat och glöm inte kyrkogårdarna. Dokumentera gärna med
att fotografera platserna och gravstenarna innan de försvinner, och spara
bilderna i din bildbank och lämpligen kan bilderna även användas i Disgen,
för att levandegöra din släkt genom tiderna.
Härlig släktforskarsommar önskar

Staffan E:son Knös
Ordförande
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Redaktörens spalt
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fter en kall och blåsig Valborg och första Maj, som
hustrun och jag firade med hennes syster och svåger
i Laröd, kom sommaren med besked till våra trakter
några dagar senare. I Nosaby är vädret strålande när
dessa rader skrivs första måndagen i maj. I lördags for
jag tillsammans med Disgen-faddern Bo Lundgren, som
numera lämnat Blekinge för Nymölla, och våra fruar
till Broby för att medverka i Skånes Hembygdsförbunds
90 års jubileum. Den lokala hembygdsföreningen fyllde
dessutom 100 år samma dag. Dubbelt jubileum alltså.
Vi var tacksamma att ha vårt bord inne på Broby Gästis. Utomhus hade solen omöjliggjort att visa något på
våra dataskärmar.
Jag tyckte att det var nyss Disgen 2016 lanserades
och nu är det dags för nästa version - Disgen 2018. Vår
fadderkoordinator Torgny Larsson bidrar på sidorna
6 - 8 med två artiklar om den nya Disgenversionen.
Prisuppgifter finns också där. När ni studerar vårt ambitiösa höstprogram, längst bak, märker ni att mycket av
DIS-Syds utbildningsinsatser under hösten kommer att
ägnas åt Disgen 2018. Till vårt höstmöte i Hässleholm
den 21 oktober har vi bjudit DIS utvecklare Patrik
Hansson att för berätta om det nya programmet.
I detta nummer refereras föreningens årsmöte i
Klippan och föredraget om Tysklandsfararna som Bengt
Gärdfors höll där. Vid årsmötet avgick vår mångårige
ordförande Jan Nilsson. Han utsågs högst välförtjänt
till hedersmedlem i föreningen DIS och till hedersordförande i DIS Syd. Efter Jan valdes Staffan Knös som
föreningens ordförande och hans programförklaring har
ni väl redan läst på detta uppslag.
Två nya ledamöter valdes in i styrelsen, Magnus
Hellblom och Lars-Åke Stenemo. Magnus presenterades så sent som i DIS-kutabelt 2017-4 (sid. 17)
när han utsetts till DIS-fadder. Lars Åke, som dessutom
utsetts som vice ordförande i DIS-Syd, presenterar sig
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själv i detta nummer. Lars-Åke är känd för denna tidnings läsare eftersom han medverkat med flera artiklar
och till yttermera visso bidrar han med ännu en i detta
nummer.
Jag är glad att vi har fått journalisten Roland Claessons tillstånd att återpublicera hans artikel om vår
utbildningsansvarige Anders Lindberg. Artikeln har
tidigare varit införd i Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan. Valberedningens ordförande Christer Thörn
gjorde en enkät bland medlemmarna inför årsmötet
i mars. En sammanställning av enkätresultatet finns
på sidan 13. Det gläder mig också att Helge Olsson
återfinns med sin Mac-spalt även i detta nummer. Och
så finns DIS-Syd numera på Face-book utropar vår
webbmaster Anders I Andersson.
I slutet av april påminns jag åter om livets förgänglighet. En arbetskamrat från min tid i Sundsvall har
slutat sin jordavandring och likaså en av sopranerna i
min och hustrus kör Allsångarna i Nosaby. Så den första
maj nåddes jag och andra funktionärer i DIS Syd av
beskedet att vår vän Disbytombudet Ragnar DyrlundKristiansen också slutat sina dagar. Så tråkigt, så tråkigt.
Vi minns Ragnar, han fattas oss.
Mina utbildningar på Christianstads Pensionärsuniversitet och Studieförbundet Vuxenskolan är över
för terminen. Nu gäller det att ladda inför kommande
utmaningar. Det har jag gjort idag med trädgårdsarbete
och imorgon blir det utflykt i det blå med kören. Resten
av maj ska jag ägna mig åt Disgen 2018.
Jag önskar er trevlig sommar. Vi ses väl i Växjö på
Släktforskardagarna i början av september!

Mats J Larsson
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Årsmötet 2018
Jan lämnar och Staffan tar över

öndagen den 18 mars styrde ett femtiotal medlemmar i DIS Syd kosan mot Klippan för att delta i
DIS Syds årsmöte. Årsmötet ägde denna gång rum i en
lokal som kallas 47:an. Efter att föreningens avgående
ordförande Jan Nilsson hälsat deltagarna och de medverkande välkomna inleddes
årsmötet, som traditionen
bjuder, med ett föredrag. Årets
föredragshållare var Bengt
Gärdfors, revisor och filosofie
magister i ekonomisk historia.
Föredraget handlade om Tysklandsfararna – något som han
betecknade som en bortglömd
utvandring (föredraget refereras
på sidan 14).
Årsmötet
Efter att Jan tackat Bengt Gärdfors för ett intressant
föredrag inledde han sitt sista årsmöte som DIS Syds
ordförande. Jan hade aviserat sin avgång vid årets
årsmöte i sina ledare i de senaste numren av DISkutabelt. Under Jans ledning fastställdes den föreslagna
dagordningen och att årsmötet varit utlyst i behörig
ordning. Därpå valdes Staffan Knös till mötesordförande, Anders I Andersson till mötessekreterare samt
Bo Lundgren, Nymölla och Lena Ringbrant Ekelund,
Klippan till justerare och rösträknare.
Staffan tog därpå över ledningen av årsmötet och
han redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse för
2017 och kassören Marie Munke föredrog den ekonomiska redovisningen. Året hade gett ett underskott på
34 600 kr. Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn
Kent Hektor, i vilken tillstyrktes att styrelsen skulle
beviljas ansvarsfrihet för det gångna året. Stämman
beslutade att fastställa den föreslagna resultat- och
balansräkningen för 2017, förslaget om hur det gångna
årets resultat ska disponeras samt beslöt därefter att ge
styrelsen ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

Mötesordföranden Staffan Knös och mötessekreteraren Anders I
Andersson, tv Christer Thörn, ordf i valberedningen
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Årsmötet fastställde därefter styrelsens förslag
till verksamhetsplan och budget för 2018. Årsmötet
beslutade om oförändrad medlemsavgift i DIS Syd
för 2019, alltså 70 kr för helbetalande och 35 kr för
familjemedlem. Vidare bestämdes att reseersättning
skulle utgå som tidigare enligt statliga normer, f.n.
18:50 kr per mil.
Därpå hade årsmötet att fatta beslut om en motion från Bengt Kjöllerström, Lund. I motionen hemställde Bengt att hans distansutbildning Kom igång
med Disgen ska marknadsföras i såväl DIS-kutabelt
som på hemsidan. I styrelsens yttrande över Bengts
motion anfördes att styrelsens tidigare beslut att inte
tillmötesgå Bengts önskemål grundades på föreningen
DIS beslut 2017 att avveckla samarbetet med Bengt
om Distansutbildningar. Styrelsen föreslog årsmötet
att Bengt Kjöllerström ska få annonsera i DIS-kutabelt
till fastställd annonstaxa (se sidan 2). Årsmötet beslöt
enligt styrelsens förslag.
Innan valen företogs bestämde årsmötet att utöka
styrelsen med en ledamot från 2018, totalt ordförande
plus åtta ledamöter. Staffan Knös, Ronneby, valdes som
föreningens ordförande för 2018, efter Jan Nilsson
som avsagt sig omval. Som styrelseledamöter på två år
omvaldes Bo Lundgren, Nymölla och Anders I Andersson, Limhamn samt Kerstin Olsson, Eslöv på ett år.
Dessutom nyvaldes på två år Magnus Hellblom, Lund
och Lars-Åke Stenemo, Malmö. (Anders Lindberg,
Lund, Marie Munke, Örkelljunga samt Lena Ringbrant
Ekelund, Klippan har ett år kvar i styrelsen).
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse tre ombud
till Sveriges Släktforskarförbunds årsstämma 2018 i
Växjö, som äger rum fredagen den 31 augusti. Som
revisorer utsågs Lennart Bundy, Malmö (omval) och
Thomas Behrens, Höganäs (nyval). Till revisorssuppleant utsågs, Bengt Johansson, Östra Ljungby. (också
nyval). Årsmötet valde slutligen om Christer Thörn,
Perstorp som sammankallande i valberedningen och
Gunnar Persson, Höganäs som ledamot.
Jan hedersordförande
Därpå utsåg årsmötet på
styrelsens förslag den avgående
ordföranden Jan Nilsson till
hedersordförande i DIS Syd
med följande motivering;
Jan Nilsson är en unik person
i DIS-Syds historia och kommer att så förbli! Jan är en
av grundarna av föreningen
1992, och har varit medlem i
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styrelsen alla dessa 26 år och merparten av denna tid varit
föreningens ordförande. Jans engagemang för föreningen
och dess medlemmar under alla dessa år har varit enastående stort. Många är de medlemmar som Jan, såsom
fadder, hjälpt med dator- och släktforskningsproblem, både
enskilt och vid mängder av de släktforskarträffar som Jan
har representerat vår förening.
Eva Dahlberg vice ordförande i DIS fick därpå
ordet; Jag har nöjet att representera Föreningen DIS
styrelse idag, som dess vice ordförande, tillsammans med
Elisabeth ”Trollet” Leek, Gunilla Kärrdahl och Anders
Lindberg, extra kul att få göra det här på min egen hemmaplan. Jag har känt Janne – allas vår Foto-Janne – sedan
2002, när jag kom med i DIS styrelse. Vi har även suttit
i Släktforskarförbundets styrelse tillsammans, Janne satt i
förbundsstyrelsen 2003-2008 (och jag 2005-2007).
Förslaget om att utse Jan Nilsson till hedersmedlem och
styrelsens motivering vid DIS årsmöte lyder så här:
Jan Nilsson, Staffanstorp, Jan var med och bildade DIS
Syd 1992 och har hela tiden suttit i dess styrelse, större
delen av tiden som ordförande. Han har också suttit i DIS
styrelse och sedermera varit adjungerad till densamma i
egenskap av regionföreningsordförande. Jan tog tidigt initiativ till att bygga upp en organisation för Disgen-faddrar
inom DIS Syd, och detta utvecklades sedan vidare till att
omfatta hela DIS. Han var själv under många år Disgenfadder. Jan skötte i flera år upplägget av DIS monter på
Släktforskardagarna (och hustru Monika ordnade med
en caféhörna för funktionärerna). Han har varit mycket
engagerad för Föreningen DIS på både lokalplanet i DIS

Syd och på riksplanet. Jan har också varit föreningens
“hovfotograf ” under hela sin aktiva tid, och i flera år
ansvarat för DiIS Arkiv.
Årsmötet som var i Umeå den 10 mars 2018 beslutade
enligt styrelsens förslag och utsåg Janne till hedersmedlem
vilket vi härmed överlämnar beviset på.
Staffan överräckte därpå ett diplom till Jan som
bevis på att han nu är hedersordförande i DIS Syd och
han fick fler blommor. Firandet avslutades med att
medlemmarna visade sin uppskattning av Jans arbete
för vår förening med en rungande applåd. Det var ett
värdigt sätt att avsluta årsmötet.
Konstituering av styrelsen
Efteråt bjöd föreningen årsmötesdeltagarna på kaffe, te
och smörgåsar. Vid tre stationer kunde deltagarna få
hjälp med sina problem och ställa frågor om DIS olika
produkter. Där fanns två stationer med Disgen2016 och
Kent Hektor vårt Disbytombud fanns på plats. Dessutom hade Skånes Släktforskarförbund sitt bokbord i
ett hörn av sammanträdeslokalen.
Vid sitt konstituerande sammanträde efter årsmötet
utsåg styrelsen Lars Åke Stenemo till föreningens vice
ordförande, Marie Munke till kassör och Anders I Andersson till dess sekreterare. Som föreningens ombud
på Sveriges Släktforskarförbunds årsmöte i Växjö den
31 augusti utsågs vid styrelsemötet den 5 april Staffan
Knös, Ronneby, Mats J Larsson, Kristianstad och LarsÅke Stenemo, Malmö.

Mats J Larsson

I samband med styrelsens sammanträde efter årsmötet i Klippan utförde DIS-kutabelts mångåriga ständige
fotograf, numera dessutom hedersordförande, ytterligare ett uppdrag för tidningen, förtjänstfullt som alltid.
Nämligen att ta några bilder på DIS Syds nya styrelse och funktionärer. Styrelsen finns på framsidan av tidningen.
Här ovan är dessutom några av funktionärerna.
Sittande fr v Marie Munke kassör, Kerstin Olsson ledamot, Staffan Knös ordförande, Anders I Andersson sekreterare
och webbmaster, stående fr v Mats J Larsson redaktör, Christer Thörn ordf i valberedningen, Lars-Åke Stenemo vice
ordförande, Bo Lundgren, ledamot, Anders Lindberg ledamot och utbildningsansvarig, Kent Hektor Disbytombud,
Lena Ringbrant Ekelund ledamot, Magnus Hellblom ledamot. Allas kontaktuppgifter finns på sista sidan.
DIS-kutabelt 2018 -2
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Dags för D

N

är Disgen 2016 kom i mars 2016, så var det med
en ny modernare databas i botten. Den möjliggjorde nya och effektiva lösningar och förbättringar i
programmet. Mycket programkod hade skrivits om.
Personöversikten och relationsöversikten var nya, funktionen med flaggor hade utvidgats, sökfunktionen var
utökad, fadder blev en relation mellan faddern (ofta en
släkting) och fadderbarnet och arbetsmaterial kunde
kopplas till en person. Man kunde även registrera
adoptiv- och fosterföräldrar.
Med programmet levererades en konverteringsrutin
för att få över forskningsmaterialet från Disgen 8 till den
nya databasen. Nya rutiner infördes för installation och
licenshantering, en omfattande handledning skapades
på vår hemsida och ett nytt utbildningsmaterial hade
tagits fram.
Sen dess har sex uppdateringar kommit med
förbättringar och felrättningar, men även med nya
funktioner. Notiskontrollerna har utökats och förbättrats, dubblettkontroll har införts vid registrering, ett
användarstöd har tillkommit för hantering av de faddrar
som konverterades från Disgen 8.

Disgen 2018

Nu är det dags för nästa steg och Disgen 2018 finns
nu för nerladdning på vår hemsida www.dis.se/disgen.
Om du redan använder Disgen 2016 och installerar
Disgen 2018 kommer dina datamappar från Disgen
2016 att finnas i Disgen 2018, och du kan arbeta vidare
med det nya programmet. Har du inte börjat använda
Disgen 2016 kan du överföra din forskning från Disgen
8 direkt till Disgen 2018, med den rutin som finns för
det i Disgen 2018. Det går även bra att prova Disgen
2018 i 30 dagar om du vill det, men därefter måste du
köpa en licens för den nya versionen. En bra säkerhetsåtgärd kan vara att skapa säkerhetskopior i Disgen 2016
innan du uppdaterar till Disgen 2018.
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Vad är då nytt i Disgen 2018? Förutom flera nya intressanta funktioner så har en översyn gjorts av nästan
samtliga delar av Disgen. Detta har resulterat i en
mängd förbättringar, ibland med förändring av tidigare arbetssätt för att göra allt säkrare och effektivare.
Förutom det har även många av de rapporterade felen
åtgärdats i den nya versionen.

Nyheter

Grafisk släktöversikt är ny. Den visas i eget fönster
i formen av ett timglas som visar en centrumperson
och upp till fyra generationer både bakåt och framåt i
tiden (se figuren nederst på sidan). Den bidrar till bättre överblick och bättre navigering och är tätt knuten
till familjeöversikten, så när du vandrar runt i släktöversikten följer informationen i familjeöversikten
med och tvärtom.
Registerutdrag fanns tidigare i Disgen 8.2d och har
återkommit nu. Du kan skriva ut uppställningar baserade på olika urval, t.ex. för- eller efternamn, ort, yrke,
olika händelser eller annat, även en födelsedagslista. Du
kan även definiera egna utdrag.

Utökade namn (ovan). Du kan nu registrera flera
alternativa för- eller efternamn, t.ex. flicknamn,
yrkesnamn, soldatnamn, gårdsnamn eller öknamn,
och även förse namn med vilken period det användes
och källreferens.
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Disgen 2018
Koppla. I Familjeöversikten finns det nya möjligheter
att med drag och släpp koppla dels faddrar, dels olika
barn-föräldrarelationer.
Kartförråd har införts som en ny lagringsplats för kartor. Den är gemensam för alla datamappar och där kan
du placera kartor från DIS, och de kartorna behöver
därmed inte lagras separat i varje datamapp.
DNA-funktioner har införts i Bygg stamtavla, och
separata mallar har skapats för utskrift av grafiska Xmatch-tavlor.
Kontrollera databasen är en ny funktion för att kontrollera databasen på olika sätt.

Förbättringar

Startfönstret visar tydligare vilken datamapp som är
aktiv och hur många personer den innehåller. Det har
också blivit lättare att byta datamapp (nedan).

Lägga till person. Den rutinen har förbättrats så att du
kan välja vilka notistyper du vill ha med som standard
vid registrering av de olika persontyperna: barn, partner,
förälder, fadder och orelaterad. Samma rutin kan också
användas för att koppla befintlig person.
Familjeöversikten. Det är nu möjligt att koppla faddrar och adoptiv- och fosterföräldrar med hjälp av drag
och släpp mellan två familjeöversikter. Relations- och
partnerrutorna har gjorts högre, och relationsrutan kan
nu även innehålla en bild. Relationsrutan visar även
en fylligare information om relationen, t.ex. sambo,
och med plustecken antyds att det finns ytterligare
relationshistoria i Relationsöversikten.
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Personöversikten. Namnpanelen har fått en flik Utökad
för tillägg av extra namnuppgifter. Funktionen att
lägga till fler föräldrapar har tagits bort och görs nu
bäst genom att koppla med drag och släpp mellan två
familjeöversikter. Notiser kan flyttas med drag och släpp
med musen.
Ortsträdet. Det levereras nu med en grundläggande
struktur för hela världen. Listan Slag av ort, som du
använder när du lägger till nya orter i ortsträdet, går
nu att redigera.
Analysera/kontrollera notiser har förbättrats och
knutits till rätt fönstergrupp. Notiserna Special och
Oforskat är tillåtna efter dödsdatum.
Detaljerad sökning (tidigare avancerad sökning).
Sökfälten har fördelats mera logiskt mellan de olika
flikarna i sökfönstret.
Bygga tavlor. Du kan välja om enbart biologiska barn/
föräldrar skall tas med. Vid stamtavlor har införts
möjligheter för olika typer av tavlor, t.ex. enbart manslinjer eller enbart kvinnolinjer.
Kartor. Förutom det gemensamma kartförrådet kan du nu ändra valt lager och zoomintervall för en grupp av underlagskartor samtidigt.
Det är även lättare att korrigera läget för redan
placerad egen karta och lättare att öppna ett
extra kartfönster när du vill jämföra kartor.
Utskrift. Utskrifterna av relationshistoria,
icke-biologiska relationer och faddrar har
förbättrats. Faddrar och fadderbarn skrivs
i ett eget avsnitt. Språken har utökats med
italienska och polska.
HTML-export. Html-mallarna har förbättrats och omarbetats en hel del, och de har
fått nya namn. Specialtecken hanteras bättre. Språken har utökats med italienska och
polska.
Konverteringen från Disgen 8. I loggfilen
visas som standard nu bara de rödmarkerade
raderna, felmeddelandena, men du kan även
se hela loggfilen om du vill.
Högupplösta skärmar. På bildskärmar med
hög upplösning i förhållande till dess storlek,
är det nödvändigt att fönster och texter på skärmen
förstoras för att det mänskliga ögat skall kunna se det.
Det görs med en förstoringsinställning för skärmen,
ofta förinställt när du köper datorn. Mycket arbete
har lagts ner för att anpassa Disgen bättre för dessa
förstoringar.

Torgny Larsson
Disgenfadder

På nästa sida kan läsa ytterligare en artikel av Torgny
om kopplingar i Disgen 2018. Där finns också en notis
om vad Disgen 2018 kostar.
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Kopplingar i Disgen 2018

F

örutom personer och personuppgifter är det kopplingarna mellan dessa personer som bygger upp
ditt släktträd. Kopplingarna definierar de biologiska
sambanden mellan föräldrar och barn liksom relationer
till partners. I Disgen finns även kopplingar till adoptivoch fosterföräldrar samt mellan fadder och fadderbarn.
I bilden nedan ser du kopplingarna i Disgen.

I Disgen 2018 är det nu samma guide för alla persontyper – för att registrera en ny person eller för att
koppla en befintlig person. Det gäller för en förälder
(biologisk eller icke-biologisk), en partner, ett barn eller
en fadder. Guidens fönster heter Lägg till ny person. En
nyhet är att för var och en av persontyperna kan du välja
vilka notiser du vill ha med vid registreringen. Sättet
att lägga till flera föräldrapar liksom faddrar har därvid
ändrats i Disgen 2018.

Koppling

När du registrerar en ny person skapas automatiskt
motsvarande koppling i Disgen.
Koppling kan även skapas mellan redan befintliga
personer på olika sätt. När du börjar registrera en ny
person kontrollerar Disgen om det redan finns någon
person med samma personuppgifter. Detta för att
undvika att samma person registreras två gånger (dubbletter). Då visas en lista med kandidater, och då kan du
markera en person i listan och välja Koppla så skapas
kopplingen. På så sätt undviker du att få dubbletter i
din databas.

På samma sätt kan du göra när du redan vet att
personen i fråga finns i din databas, t.ex. när du skall
koppla en fadder till ett barn. Då väljer du Lägg till
fadder, skriver in namnet, markerar personen i listan
och kopplar.

Koppla loss

Det kan vara så att du har registrerat fel person, och
vill radera personen från din databas. Om det då är så
att den personen har en koppling till en annan person,
går det inte normalt. Då måste du först koppla loss den
personen. Det finns rutin för det. Detta är ett skydd
mot att du av misstag raderar fel person. Ett undantag
är faddrar. Har faddern ingen annan koppling än till
fadderbarnet, då kan den tas bort utan att den först
behöver kopplas loss.
Om du har fått eller registrerat en felaktig koppling,
då kan du ta bort själva kopplingen med koppla loss.
Detta gäller t.ex. för faddrar.

Drag och släpp

Ett annat sätt att skapa eller förändra kopplingar är
med drag och släpp mellan två familjeöversikter. Redan
finns möjligheten att koppla ihop partners eller att
flytta barn till rätt relation. Med Disgen 2018 kan du
nu även göra andra kopplingar med drag och släpp. Du
kan nu bekvämt koppla adoptiv- och fosterföräldrar
på detta sätt, även biologiska föräldrar. Faddrar kan
även kopplas på samma sätt. För alla fallen gäller att
du behöver ha två familjeöversikter öppna, och dra en
person från ena familjeöversikten till den andra. För
vissa kopplingar med drag och släpp behöver du ha
skift-tangenten nedtryckt.

Torgny Larsson
Disgenfadder
Läs mera:
https:www.dis.se/lagg-till-person
https:www.dis.se/koppla-personer
https:www.dis.se/fler-foraldrar

Vad kostar Disgen 2018?

P

riset är 100 kr för en uppgradering från Disgen
2016 till Disgen 2018. Uppdateringen inkluderar
program med handledning och gratis uppdateringar
till nästa betalversion kommer ut.
Programmet laddas ner från DIS webbplats, www.
dis.se/disgen, och handledningen läser du på webben. För dig som har Disgen 8 är priset 350 kr. En
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förutsättning är som tidigare att du har ett oavbrutet
medlemskap.
- Du som köpt Disgen 2016 efter den 1 februari 2018
behöver inte betala något extra för uppdateringen.
- För dig som ännu inte köpt Disgen eller har Disgen
7 (eller äldre) är priset 750 kr.
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Jakten på rötterna har blivit en livsstil

H

an är egentligen utbildad i hotell- och restaurangbranschen. Men för 16 år sedan fick Anders
Lindberg, Lund, ett nytt intresse: släktforskning.
För Anders Lindberg har jakten på rötterna blivit
en livsstil. Förutom att han släktforskar själv är han
styrelseledamot i Lunds släktforskarförening och i
DIS Syd, som är en ideell förening för datorhjälp i
släktforskningen.
– Som släktforskare jobbar man 24 timmar om dygnet, säger Anders Lindberg, som till vardags är kock på
en förskola i Lund.
Vi träffas på Arkivcentrum Syd i Lund.
Det är här Landsarkivet
finns, men här har även
bland annat DIS Syd
sitt kontor. Han säger,
som förklaring sina val
i livet:
– Min mamma fick
mig att börja släktforska. Och tack vare
min mormor blev jag
intresserad av matlagning.
Anders Lindberg är
född och uppvuxen i Lund. Han tog studenten 1977.
Därefter gjorde han militärtjänsten som gruppbefäl i
Kristianstad.
– På hösten 1978 gick jag en kockutbildning i
Uppsala och fick jobb i Uppsala och på Hotell Malmen
i Stockholm. Men det jag minns mest av min tid som
kock är när jag fick servera på Nobelmiddagen 1980.
Det var en mycket stor upplevelse, inte minst när vi
skulle bära glassen med tända ljus nedför trapporna i
Stadshuset, säger Anders.
Anders Lindberg gick senare en utbildning på en
hotell- och managementskola i Lausanne under drygt
tre års tid.
– Jag bodde utomlands i 20 år och jobbade en tid
som vice receptionschef på ett hotell i Paris och en tid
i Wales.
Men när Anders Lindberg kom tillbaka till Lund
2002 lotsades han in i släktforskningens värld, tack vare
sin mamma Ann-Charlotte Lindberg:
– Hon hade släktforskat i tio år, var medlem i DIS
och aktiv i Skånes knektregister. Nu fick hon mig att
börja forska på min mormor och hennes släkt. Jag har
bland annat fått veta att min morfars mor var hushållerska på olika slott i Skåne. Hon skrev av recepten
för hand. Hon hade ett stort intresse för matlagning.
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– Min morfar är från Starrarp i Fränninge på
Österlen. Jag har även släkt i Helsingborg, bland annat flera kusiner. Och jag hade en faster som bodde på
Drottninggatan.
Anders Lindberg har blivit ett ansikte utåt för DIS
Syd. Förutom att han är styrelseledamot är han även
utbildningsansvarig och skriver nyhetsbrev till medlemmarna i Skåne, Blekinge och södra Halland. Han reser
runt och håller föredrag, har bland annat skapat god
kontakt med föreningarna i Klippan, Helsingborg och
Höganäs.
Vad gör då DIS? Jo,
föreningen är till för
dem som redan släktforskat en tid. Därför har DIS skapat ett
eget släktforskningsprogram, Disgen.
– Våra regionföreningar arrangerar kurser
både i släktforskning
och hur du använder
olika släktforskningsprogram som till exempel Disgen. Vi berättar
om DIS, förklarar och
visar vad man kan göra med Disgen, hur man lägger in
sin forskning och gör den sökbar på sin dator. Det går
ju även att lägga in bilder, dokument och kartor.
DIS Syd har även bra samarbete med Arkiv Digital (som via nätet säljer historiskt källmaterial i färg)
och Niklas Hertzman, delägare och företagets ansikte
utåt.
Anders Lindberg gläds även över att DIS Syd nyligen
haft flera träffar med föreningen DIS Helsingör.
– De har fått veta vilka möjligheter det finns för
släktforskaren i Sverige. Och vi har fått lära oss hur man
letar efter sin släkt i Danmark. Det är släktforskning
över gränserna och det har blivit mycket lyckade träffar. Det är något vi gärna fortsätter med, säger Anders
Lindberg.
Anders Lindberg (f 1958) är styrelseledamot och
utbildningsansvarig i DIS Syd samt styrelseledamot
i DIS. Han är även styrelseledamot i Lunds släktforskarförening.

Roland Claesson, text och foto
Artikeln publicerades i Helsingborgs Dagblad och Sydsvenska Dagbladet den 18 februari i år. DIS-kutabelt har fått
Roland Claessons tillstånd att återpublicera den.
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Min relation till släktforskning

I

tioårsåldern fick jag av Erik Hård af Segerstad ett
handritat släktträd som började med Rurik av
Novgorod år 862-879. Spännande för en gosse som
börjat läsa om vikingarna i skolan. Erik var kaplan i
min mormors kyrkliga syförening i Växjö. Han var
också en av grundarna till Genealogiska förening (GF).
Inte ännu tonåring tog Erik mig med och visade hur
man kunde finna uppgifter om Sahl. mormor om man
vevade fram och tillbaka.
Morfar dog innan mor
börjat skapa egna minnesbilder. Men faster Märta
berättade om amerikabrev från sin kusin Eben
Blomqvist. Eben föddes 1890
i Kristianstad där hans far
var målare. Familjen blev
mormoner. Som 14-åring
fick Eben en lärlingsplats
hos barberare Carl Carlsson
på Storgatan 2 i Sölvesborg.
Med gesällbrev flyttade han
1908 från Amiralsgatan 10
i Malmö till Salt Lake City
i Utah.
De Äldste behövde klippas och Eben gjorde karriär
inom mormonkyrkan. Han
blev fastighetsmäklare, tjänade en förmögenhet, ställde
upp i senatsvalet i Kalifornien, men sålde allt efter
andra världskrigets slut och återvände till Sverige som
missionspresident. Förmögenheten blev tomter och
kyrkor för Jesu Krist kyrka av Sista dagars heliga i
Sverige, också på Vikingagatan 90 i Malmö. Eben
beställde den första mikrofilmningen av kyrkböcker
och skrev avtal om fotografering med Recolid som drevs
av familjen Wästbergs. Tack Olle Wästbergs mamma
för alla uppgifter! Det blev rullfilm, senare mikrofiche.
Något som omvandlade släktforskning från en sysselsättning i Riddarhuset till en folkrörelse.
När SVT 1980 sände serien Rötter om Kunta Kinte,
lockades jag att intervjua och samla uppgifter om min
släkt. Tillsammans med mina föräldrar besöktes gårdar
och torp och dess invånare. Ny tjänst i Stockholm och
ständigt resande gav mig idén till att läsa historia på
resor, flygplatser och hotell. Spilltiden blev en ny universitetsexamen i humaniora. Jag började också rulla
film på KB och medverkade i den släktbok som Ebens
son Melvin gav ut 1987.
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Idag intresserar jag mig särskilt för kulturella mutationer, händelser som gett kommande generationer nya
förutsättningar. Vitus Pettersson, farmors kusin, fick redan i barnaåren börja sälja plåster i bygden som modern
tillverkade medan fadern kompletterade den blygsamma inkomsten från jordbruket med att förmedla utsäde
till bönder i småländsk utvandrarbygd. I tidiga tonåren
fick Vitus idén att sälja på postorder. Franska vykort
och andra populära artiklar
gav kapital till att grunda
Hemmets Veckotidning i
Malmö. Varifrån denna idé
kom är ännu outforskat. Han
blev senare bokförläggare
med 50-talet bulvanföretag
för att själv inte synas. Han
skapade ett nudistcenter för
kroppskultur i sin villa Vitusborg på Norra Villavägen
i Bjärred. Malmö stadsarkiv
hade 2017 en utställning
om hans hustru Paula om
tryckfrihet och sedlighet.
Estetik och medicinsk upplysning tyckte dåtidens domare. Bedöm själva genom
att studera SF:s journalfilmer
om 1930-talets kroppskultur
på SVT:s arkiv!
Vitus broder var bokhandlare i Göteborg. Hans hem
blev en samlingsplats för
kulturpersonligheter. Detta var Östen Sjöstrands hem.
När Östen fyllt 13 år dog fadern. Katastrof, trauma –
men ett frö var sått. Östen hamnade i avantgardistiska
grupper, skrev böcker och artiklar och blev invald i
Svenska Akademien. Jag är glad över att ha fått intervjua honom.
Min inriktning idag är 1600-talet. Stormaktens uppgång och fall går idag att följa på personnivå genom
matriklar och digitaliserade domböcker. Invånarna i
byar och socknar går ofta att följa efter Kalmarkrigets
slut 1613. Detta är framtidens släktforskning när sammanställningar av kyrkböckernas material kan nås via
en knapptryckning.

Lars-Åke Stenemo
vice ordförande i DIS Syd
Bilden är tagen i porten vid Lunds Domkyrkomuseum.
DIS-kutabelt 2018 -2

D

Andra relationer än familjerelationer i Disgen?

isgen 2016 är ett unikt släktforskningsprogram
genom att ha möjlighet att redovisa och koppla
faddrar till personer i databasen. Detta tankesätt, att
alla personer som omnämns i notiser behandlas som
personer i databasen, bör enligt min mening överföras
också till andra relationer som kan finnas mellan två eller
flera personer. Det finns viss önskan bland användarna
att kunna redovisa andra relationer än släktrelationer.
Men lösningen bör inte bara vara en teknisk lösning.
Man bör istället ta tillfället i akt att väcka intresset att
lyfta släktforskningen till nya höjder och att motsvara
de nya behov som då uppstår och därmed få en mängd
nya användare av Disgen.
Relationstyper
Men när man studera vika relationer som kan uppstå
upptäcker man att dessa är av ganska olika slag. Disgen skulle behöva behandla dessa på lite olika sätt. Jag
har identifierat tre huvudtyper av relationer som kan
betecknas som symmetriska, semisymmetriska och
asymmetriska. Innebörden och några exempel visas i
figur 1.
Slag av relation

Exempel

Symetriska (identiskt lika roller mellan två subjekt) två personer släkt

Vigda, sambo

2 personer ej släkt

Kompanjoner, vänner

Flera personer släkt

Syskon

Flera personer ej släkt

Klasskamrater, häradsnämnd

Semisymetriska (mellan två subjekt,
men olika roller)

Född (barn och föräldrar)
Köpare – säljare (vid fastighetsöverlåtelse)
X dräpt av Y
Tvist mellan X och Y
X anställdes av Y

Asymmetriskt
(mellan subjekt och objekt)

Döpt – faddrar
Anklagad – Edgärdsmän
Tilltalad - Vittnen

Tidsföljd

Företrädare – efterträdare
Arvinge

Figur 1: Olika typer av relationer

Relationshantering
Jag ser tre viktiga aspekter som måste beaktas när relationer hanteras i ett släktforskningsprogram, nämligen
noteringen, utskriftshanteringen (inklusive person-,
sak- och ortsregister) samt hur Gedcom skall beaktas.
Figur 2: Schematisk presentation av aspekter av relationshantering (se nedan)
Parter
Notera

Utskrift

Gedcom
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Relation
Notera

Utskrift

Gedcom

Motpart
Notera

När jag studerat släktforskningsprogram har jag funnit fyra varianter som jag vill kalla rubriketikettmodellen, fadderrelationsmodellen, bokföringsmodellen och
specifika-relationsmodellen. Disgen använder sig öppet
av de två första.
Rubriketikett-modellen
Denna modell är den som oftast används för att visa
relationen mellan föräldrar och barn. Som framgår
nedan är det redan idag tekniskt möjligt att använda
denna metod för också andra relationer. Men om metoden skall göras allmän för detta ändamål måste vissa
generella ändringar göra i programvaran. (Observera att
DIS inte kan garantera att denna hantering fungerar i
nästa version samt att Disgen-faddrarna inte kan hjälpa
till i denna användning!)

Figur 3: Utskrift av “familjeöversikt” använt som relationsangivelse

I figuren har jag använt mig av (F) som markerar fosterförälder/barn-relation. Här bör skapas en möjlighet
till ett neutralt begrepp, förslagsvis element i gruppen
(E). Rubriketiketten (RE) har dessutom markerats som
okänt kön.
Fadderrelationsmodellen
Disgen har till skillnad från nästan alla
andra program en
rutin för att registrera
faddrar.
Figur 4: Personöversikt
med faddrar till personen och förteckning
över barn personen är
fadder till

Utskrift

Gedcom
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Faddermodellen präglas av att det finns en speciell
hantering av inmatningen av uppgifterna och att faddrarnas namn sammanförs i en notis vid utskrift.

Figur 5: Illustration hur faddrar till personen noteras i
utskriften av ansedel

Disgen 2016 har däremot ännu ingen utskriftsmöjlighet av en lista över de barn personen är fadder till. Enligt
min uppfattning borde fadderskapet till varje barn
överföras till en notis parallell med levde-notiser, men
med eget namn benämnt just fadder till.
Denna modell lämpar sig till asymmetriska relationer där uppgifterna ska skrivas ut för många personer
som vid antavlor, stamtavlor och andra släktträd. Förutom faddrar kan edgärdsmän, de vanligvis 12 personer
som friade den tilltalade genom ed i tingsrätten.
Vill man notera en enstaka händelse för endast en
person, kan rubriketikettmodellen lika gärna användas.
Bokföringsmodellen
En relation består av två parter eller grupper. Varje
händelse bör därför noteras dubbelt, en notis för vardera parten. Dessa notiser kan sedan ha olika innebörd
gällande utskrift, Gedcom, registerhantering etc. En
kontogrupp består av notiser som i detta avseende har
en helt lika hantering. Det är bara notisnamnet som
avviker för att t.ex. sökning och statistik skall kunna ske
på denna lägsta nivå. Undantag är att varje konto kan
ha helt skilda motkonton (se figur 6 nedan).
Syftet med denna metod är att tänka i kontogrupper
där i princip ett oändligt antal underkonton ska kunna
skapas är att få en överblick. Analyserat på detta sätt
finner man snart att vissa konton och kontogrupper
saknas för att helt passa alla relationstyperna omnämnda
i figur 1. Bland annat passar inte datum och plats för
att passa in under en levde-notis. I Disgen saknas idag
”Debet” – Part
Kontogrupp

Konto (Notis)

Objekt
(Ej Gedcom)
Objekt

faddrar

Objekt

Edgärd

Parrelation

Vigde
Trolovade

Etc.
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Åtgärd - hantering
Alla faddrar
anges inom
en notis (som
Disgen 2016)
Alla edgärdsmän
anges inom en
notis (eller var
för sig i separata
notiser)
Som Disgen
Som vigde, men
eget ”konto”

ett färdigt motkonto till Fadder, det vill säga fadder till
saknar utskriftsmöjligheter. Frågan om notistyper får
avhandlas i annat sammanhang.
Specifik relation-modellen
Vissa relationer kräver en mer specifik relationsangivelse. En ägarlängd till en gård
är ett sådant exempel. Klockarlängder ett
annat. DNA och ärvda egenskaper skulle
kunna illustreras med denna metod. En
ny (grupp) notis kallad annan relation i kombination
med den nämnda bokföringsmodellen borde kunna
ge obegränsade möjligheter att ange relationer och
utskrifter skulle kunna ske från söklista baserad på aktuell notis. Förutsättningarna för denna modell måste
först studeras vidare.
Önskvärd utveckling av Disgen
Modellen rubriketiketter (eller objekt) är den modell
som löser flest situationer och bör därför prioriteras.
Rubriketiketter kan skapas i fältet för en förälder, där
barn till fader-modellen skulle kunna användas. Men
det är inte tillfredsställande att blanda personerna i
databasen med sakuppgifter. Följande bör förändras
för objekt jämfört med personer
Sakförhållanden (Objekt och företeelser) bör få eget
utrymme i databasen skilt från personer. (På sikt bör
ett sakregister kunna framställas som komplement till
person- och ortsregistren).
Partner skall inte finnas för objekt. Alternativen son/
dotter måste kompletteras med annan man respektive
annan kvinna samt annat objekt.
Alternativen relation, par tner, son/dotter och bror/syster markeras som ej tillgängliga alternativ.
Bokstav som markerar element i gruppen, förslagsvis
(E) på samma sätt adoption (A) eller fosterbarn (F) för
normala familjerelationer. (Jag vill med detta markera
att då blir möjligt att ange andra element än personer
och att detta öppnar upp för vidare utveckling mot att
göra Disgen till ett hembygdsprogram).

Lars-Åke Stenemo

”Kredit” – Motpart
Åtgärd - hantering

Konto (notis)

Kontogrupp

Händelsenotis för
varje fadder med
namnet på barnet
i texten. (Så sker
inte i Disgen 2016)
Händelsenotis för
edgärdsman med
namnet på den
anklagade i texten

”Fadder till”

Levde

Edgärdsman

Levde

Som Disgen
Som vigde, men
eget ”konto”

Vigde
Trolovade

Parrelation

Figur 6: Del
av ”kontoplan”
– notisplan
för en tänkt
utveckling av
Disgen

DIS-kutabelt 2018 -2

Medlemmar om DIS Syd

I

nför årsmötet i mars skickade valberedningens ordförande Christer Thörn en enkät till medlemmarna
i DIS Syd per e-post. 313 medlemmar besvarade enkäten. Det är ungefär 10 procent av antalet medlemmar
i vår förening. I enkäten ställdes flera olika frågor om
släktforskning och föreningens verksamhet. Det är
glädjande för undertecknad och webbmaster Anders
att 91 procent av de svarande hade uppmärksammat
när och var DIS Syds årsmöte skulle äga rum.
Vad fanns det intresse för?
I enkäten ställdes frågor om var medlemmarnas intresse
fanns; Släktforskning generellt, Kartanvändning, DNAforskning, Historia, Tolkning av texter eller Annat. Man
kunde ange tre alternativ. Som ni kan se av tabellen
nedan var intresset störst för Släktforskning generellt
följt av Historia. Resultatet gläder mig som cirkelledare i
släktforskning och historienörd. Ska man våga sig på en
gissning av hur det kommer att utveckla sig i framtiden
tror jag att intresset för DNA-forskning och att använda
kartan i sin forskning kommer att öka.
Svarsalternativ
Släktforskning generellt
Använda kartor		
DNA-forskning		
Historia			
Tolka texter		
Annat			

Antal
282
55
71
112
55
11

% av tot % av svar
48
90
9
18
12
23
19
36
9
18
2
4

Disbytutdrag
I enkäten ställdes två frågor om Disbytutdrag; Har
du någon gång skickat in ditt Disbytutdrag? respektive
Har du gjort sökningar på Disbyt? Betydligt fler hade
gjort sökningar på Disbyt - 75 procent - jämfört med
59 procent som skickat in Disbytutdrag. Det är en
utmaning för vår förening att förmå fler medlemmar
att lämna in sina Disbytutdrag. Disbyt är en ovärderlig
källa för släktforskning. Det är en fantastisk produkt
som ingår i medlemskapet i DIS. Jag drar mitt strå till
stacken genom att publicera en annons för Disbyt i
detta nummer (sid 17).
Vad ville de svarande hjälpa till med?
Christer ställde också en fråga om vad de som fick enkäten kunde tänka sig att hjälpa till med. 13 personer
kunde tänka sig att arbeta i styrelsen, 15 svarade att
de önskade hjälpa medlemmar (faddrar), 7 personer
sads sig hjälpa till med vår tidning DIS-kutabelt och
16 medlemmar kunde tänka sig att hjälpa till med att
presentera DIS i olika sammanhang. Även på denna
fråga kunde man välja flera svarsalternativ.
Ordförande Staffan har berört denna fråga i ledaren
på sidan 2. Styrelsen kommer att kontakta de personer
som anmält sitt intresse att hjälpa till i föreningen. Undertecknad har kontaktat de som är intresserade av att
hjälpa till med tidningen. Tre har svarat och jag hoppas
kunna presentera deras bidrag i kommande nummer.
Åldersstrukturen i DIS Syd

Vilka släktforskningsprogram användes?
Om man lägger samman alla varianter av Disgenprogram från Disgen 7.0 till Disgen 2016 så är
våra program helt dominerande, vilket inte är så
märkligt eftersom undersökningen gjorts bland
DIS Syds medlemmar. Den uppmärksamme
läsaren ser att summan av de olika andelarna blir
mer än hundra procent. Det beror på att man
fick ange upp till tre program i sitt svar. Det är
glädjande att konstatera att hela 61 procent av
de svarande uppgett att de använder Disgen
2016! Detta bara ett år efter det att programmet
lanserades.
Svarsalternativ Antal
Disgen 2016
193
Disgen 8.2
67
Disgen 8.1
11
Disgen 8.0
5
Disgen 7.0
2
Min Släkt
58
Annat program
52
Inget
6

DIS-kutabelt 2018 -2

%
61
21
4
2
1
18
16
2

Christer har också gjort en sammanställning av hur
medlemmarna i DIS Syd fördelas efter ålder. Det visar
sig att ca 85 procent är 60 år eller äldre, med tyngdpunkten bland 70-plussarna. Endast 15 procent är
yngre med 50-plussarna som största gruppen. En fråga
för styrelsen att fundera över är; Hur ska vi kunna bli
bättre på att rekrytera yngre personer till våra föreningar?
Det gäller både DIS och dess regionföreningar.

Mats J Larsson
13

Tysklandsfararna

Historien om en bortglömd utvandring

I

skuggan av den stora emigrationen från Sverige till
Nordamerika i slutet av 1800-talet förekom ett antal
andra ganska omfattande folkförflyttningar från vårt
land som inte fått stor plats i våra historieböcker, såsom
den glömda svenska utvandringen till norra Tyskland
1865-1914.
Bengt Gärdfors inledde med att måla upp en bild
av Sverige i andra halvan av 1800-talet. Landet hade
då ett stort lantbruksproletariat och industrier började
att etableras framför allt i de större städerna. En omfattande emigration påbörjades till USA och Tyskland,
men också till andra länder. Arbetsvandringar inom
landet började vid den tiden också bli omfattande. Ett
av målen för framför allt pigor och drängar blev norra
Tyskland.
Han valde som utgångspunkt att berätta om en
svensk dräng – Sven Magnussons – erfarenheter av emigrationen till Nordtyskland, som den litterärt beskrivs
av Peter Nilsson. En annan författare som Bengt stött
på i sin forskning är journalisten Ernst Bäckman (18501924) på Stockholms Dagblad. Bäckman har även i
bokform beskrivit utvandringen till norra Tyskland. (I
tjenst hos främlingar. Svenska utvandrare i norra Tyskland, Sthlm 1885).
Det kan vara svårt att skilja arbetsvandringar från
emigration. Inom många yrken, framför allt hantverksyrken, var arbetsresor ett vanligt sätt att förkovra
sig för att kunna försörja sig i det yrket vid återkomsten
till Sverige. Sådan arbetsvandring kunde resultera i
utvandring, även om det inte varit avsikten från början. Man räknar med att ca en kvarts miljon svenskar
utvandrade till Tyskland och Danmark under perioden
1850-1890, vilket är betydligt färre än de som gav sig
iväg till Norra Amerika under samma tid.
Bengt berättade att man kan tydligt urskilja två
utvandringsvågor till Nordtyskland 1868-73 och 187985. Utvandrarna kom från hela södra Sverige, men inte
så många var skåningar. 1866-69 var det omväxlande
våtår och torrår i landet med missväxt som följd. Det
var en viktig anledning till utvandringen, men också
den omfattande nedläggningen av småindustrier i Småland, Halland och Blekinge inverkade. Till Tyskland
for de som var fattigast, de som inte ha råd att betala
amerikabiljetten. Till Tyskland var det dessutom nära
från Sydsverige, resan var billigare och språket var lättare
att förstå än engelskan. Faktorer som också påverkade
beslutet att emigrera söderut.
Hur var då förhållandena i Tyskland, efter Tysklands
enande 1870? Den tyska varvsindustrin blomstrade
vid Östersjökusten. De stora tyska lantbruken krävde
mycket arbetare, bl.a. som ersättning för de tyskar som
14

valt att emigrera till Amerika.
Tyskland hade bruk för hantverkare, industriarbetare och
tekniker utöver pigor och
drängar. De svenska pigorna
fick ofta arbeta som mjölkerskor och Ernst Bäckman har
beskrivit deras hårda arbetsvillkor. Männen arbetade på
de tyska varven och som mest
var 2 000 svenskar anställda
som varvsarbetare, främst i
Kiel. Svenskarna bodde i kolonier i Kiel.
1871 bröt en strejk om löner vid de tyska varven. De
tyska arbetsgivarna uppdrog åt sina agenter i Sverige att
värva ersättningsarbetare till varven för dem som lockoutats. Enligt Blekinge Läns Tidning återvände dessa
värvade varvsarbetare till Sverige, när de fick strejken
klar för sig. I november 1872 utbröt en stormflod
längs den tyska Östersjökusten och bl.a. svenskarnas
bostäder förstördes. Blekinge Läns Tidning refererade
de insamlingar som då gjordes i Sverige till förmån för
de drabbade svenskarna, som inte fick någon hjälp av
den tyska staten.
Bengt berättade också om vad som kunde hända
de svenska kvinnor som återvände till hemlandet efter
arbete i Tyskland. Kvinnor som var märkta av ett hårt
arbete i det tyska jordbruket, inte minst de som varit
mjölkerskor. Dessa kvinnor blev ofta illa behandlade
av de socknar som de återvände till, särskilt de som
medförde oäkta barn.
Bengt avrundade med reflektioner om det finns
några spår efter Tysklandsfararna? Han berättade om
Svenssons bäkerei och Pettersdotters begravningsbyrå
som finns i Oldenburg. Det fanns också en svensk
glas- och porslinsaffär i Kiel, som bombades under
andra världskriget. Och han funderade över värvningsagenternas moral. Jämfört med emigranterna till USA
lämnar Tysklandsfararna inte något efter sig – bara
tystnad.
Den som vill veta mera om
emigrationen till Tyskland kan
läsa Bengt Gärdfors bok från
2015 som heter just Tysklandsfararna – Historien om en bortglömd
utvandring.

Mats J Larsson

Referatet av Bengt Gärdfors föredrag om Tysklandsfararna
har tidigare varit publicerat i DIS-kutabelt 2017 - 3.
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Macspalten
Disgen 2018 i Macen

Jag vill bara bekräfta att Disgen
2018 går alldeles utmärkt att installera på Mac OS version 10.13.4
med hjälp av senaste Wineskin.
Mikael

V

i har nu tre exempel på installationer i Apple/
Macdatorer. En från Marianne med CrossOver,
en från Mikael med Wineskin och en från Ernst med
WineBottler.
Jag har nu installerat Disgen 2018 på Mac OS version
10.13.4 med hjälp av CrossOver och installationen
gick bra. Det går inte att återläsa
säkerhetskopia, programmet stängs
av. Det gick bra att istället arbeta med
datamappar. Hämtade Data-mappen
i Dokument på Macen eller från min
PC med Disgen. Marianne

Med hjälp från en Disgen-fadder, har
vi nu, efter en del strul lyckats installera Disgen 2018 på Mac OS version
10.13.4. och WineBottler. Vi startar
Disgenprogrammet via DgStart.exe
alias, som vi har placerat i den s.k.
Dockan. Ernst

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

Nu finns vi på Facebook

J

a, nu kan även vi utropa: Följ oss på
Facebook. Det var i slutet av förra året
som vi beslutade att öppna en Facebooksida som komplement till hemsidan.
På Facebook-sidan hittar du information om olika aktiviteter som möten och
DIS-träffar men även nyheter och annan
information om föreningen.
En av fördelarna med att ha en sida
på Facebook är att den skapar möjlighet
till interaktion med besökarna och mellan
besökarna. Ett bra sätt att fånga upp era
synpunkter, tips och förslag.
Besök och gilla Facebook-sidan som
du hittar på denna adress: https://www.
facebook.com/ForeningenDISSyd/.

Anders I Andersson
webbmaster

T

Ragnar Dyrlund-Kristiansen 1948 - 2018

yvärr måste vi meddela att vårt Disbytombud Ragnar Dyrlund-Kristiansen, Bjärred, avlidit efter en tids sjukdom.
Ragnar blev Disbytombud under 2016 och hans stora erfarenhet av
datorer och hans intresse och engagemang för släktforskning, har varit till
stor hjälp för DIS-Syd och dess medlemmar.
Tack Ragnar för din insats.

Staffan E:son Knös
Ordförande DIS Syd
DIS-kutabelt 2018 -2
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Petter Gotthard von Kochens journal 1734–1764

D

Nu är den äntligen klar!

et här är godsherren von Kochens innehållsrika
dagbok från Krapperups gods i Skåne. Den är inte
bara en beskrivning av Krapperup och alla som bodde
där utan också en viktig samtidsskildring av livet i mitten av 1700-talet. Ett unikt bokverk
som alla med intresse för historia och
släktforskning har glädje av!
Officeren von Kochen som växt
upp i Narva, deltagit i stormaktstidens långa krig och blivit tillfångatagen av ryssarna, hamnar så småningom på Krapperups gods i Skåne. Efter
all dramatik ute i Europa är han nöjd
med sin nya roll som godsägare.
Petter Gotthard förde dagbok från
första dagen på Krapperup till två dagar före sin död. Noggrant beskriver
han vad som uträttas på godset men
också väderleken, vardagliga sysslor
som sådd och skörd och vad som
tillverkas. Även vem som anställdes
och sades upp, vem som gifte sig med vem, vilka barn
som föddes och vem som bodde var. Han beskriver
också intressanta personligheter som besöker godset,
till exempel Herr Archiater Linnaeus, sedermera Carl
von Linné.
Petter Gotthard von Kochens journal är inte bara
en skildring av Krapperup och alla som bodde där utan

Efterlysning från Bornholm
Hej Mats. Jag skriver till dig om hjälp og råd för släktforskning och hoppas att du kan hjälpa mig. Jag bor i
Bornholm och söker en förfader i Sverige. Hoppas texten
är okej översatt, jag har använt Google Translate.

J

ag kommer att kontakta dig i hopp om att du kan
hjälpe mig med följande. Jeg letar efter min mormors
far Per Larsson, som dog i Köpenhamn 1874. Jag har
letat överallt i Köpenhamn, men ingenstans är hans
födselsdag tillkännagiven. Nu när Arkivverket har
gjort ledigt att söka i Sverige, kommer jag att utnyttja
möjligheten.
Jag har hittat en Per Larsson som är född i Gissleberga, Norrvidinge, 18. aug. 1840 ogh han er ganske
intressant. Hans far är Lars Persson, hans mor Bengta
Svensdotter.
Jag hittar Per Larsson i Landskrona Stad Assembly
1861, bilden 19, In och ut Rörelse rekord, Årsnummer
297, den 10/4 1861, Tailor Apprentice Per Larsson,
Norrvidinge. Jag kan inte läsa omlokalerne.
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också en samtidsskildring av livet i mitten av 1700talet. De två böckerna innehåller många intressanta
öden och detaljer som alla med intresse av historia och
släktforskning kommer att ha glädje av.
Experten Hans Arlock renskrev von
Kochens mycket svårtydda handstil för
många år sedan. Bokverkets redaktörer
Carin Olofsson och Sven Horndahl
har överfört de maskinskrivna arken
till tryckbara bokoriginal – ett arbete
som tagit många år att avsluta. De har
även lagt till ett omfattande personregister, ordförklaringar och en avskrift av
bouppteckningen på 1700-talsspråk.
Journalen är uppdelad på två
böcker, som säljs som ett paket. Varje
del är på över 700 sidor och paketet
kostar 600 kronor.

Hans-Göran Nilsson

Böckerna finns till försäljning hosSkånes Släktforskarförbund, Arkiv Centrum Syd, Porfyrvägen 20, 224 78
Lund
E-post: sgf@sgf.m.se, Hemsida: www.sgfm.se,Webbshop:
webbshop.sgfm.se
1861 Landskrona Stadsförsamling, Flyttningsregister, bild 17, Årsnummer 244, 14/12 Skräddersudda
P Larsson, Varifrån flyttningen: Tärnan, där flyttat til
Lund. Jag granskat Lund husförhörsenheten från början
till slut och hittar inte Per Larsson född 18/8 1840.
Nu är det jag frågar om du har några råd eller idéer
m var jeg kan leta för att hitta den här personen och ta
reda på om han resa till Danmark någon gång.
Med vänliga hälsningar

Hanne Henriksen
Bornholm Danmark
jshh@tdcadsl.dk
Då och då får DIS-kutabelt efterlysningar från Danmark
och då brukar läsekretsen hjälpa till. Släktforskare är
hjälpsamma eller hur? Jag har hittat en Per Larsson f 18/8
1840 i Malmö Caroli AIII:1 1865-79 på bild 60. Denne
Per är skräddaregesäll och flyttar till Danmark 13/12
1872. Detta tack vare Arkiv Digitals register Befolkningen
i Sverige 1860-1930. Om någon kan hjälpa Hanne med
uppgifterna från Landskrona blir hon säkert glad. MJL
DIS-kutabelt 2018 -2
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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. Vårt Disbytombud
finner du på sista sidan.

N

är jag var nästan klar med tidningen fick jag
en sommarhälsning från en gammal släktforskarkompis i Åhus, Gunnar Kager. Notisen, som Gunnar bifogade, kan jag inte undanhålla läsarna.
Hej Mats. Jag hittade denna grymma notis i Nora,
där jag har många anor på min mors sida.
Nora bergsförsamling F:2 (1751-1774) Bild 203/sid
399), högra uppslaget, årsnummer 179.
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Torparen Eric Anderssons
hustru Maria Abrahamsdotter ifrån Jernboås förs. och
Djeknatorp har sig med barn
rådt af drängen Anders Andersson i Lindesby medan hon var
ogift, wid hwars födsell hon
sökt enslighet, det fördränkt
uti en wattubäck och å lön(n)
lagdt den 31 December 1771, blef därföre halshuggen
och i bohl bränd den 22 Maji (1773) dess ålder 32 År.
(Gift 1771-10-09 med Eric Andersson enligt vigselboken
Järnboås EI:1 (1738-1829), Bild 31, No 5).
Tack till Bertil Strömberg på Anbytarforum som har
hjälpt mig med att tolka delar av texten. Ber att få tacka
dig Mats för DIS-kutabelt som jag läser med stor behållning. Önskar dig också en fin sommar! Gunnar
17

Program för DIS Syd hösten 2018

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

HÖSTMÖTE DIS Syd
2018-10-21
Plats: Senioren Hässleholm
Föredragshållare: Patrik Hansson berättar om Disgen
2018.
Tid: 13.00 -16.00

KLIPPAN
Plats: Åsbo Släkt- och folklivsforskares lokal, Storgatan
47, Klippan, ingång via rampen
Tid: 18.30-21.00
Kontaktperson: Marie Munke, marie@dis-syd.se, 070344 21 12

ARKIVENS DAG
2018-11-10
Anordnas på flera orter i Blekinge, Halland och
Skåne.

Workshop Vi hjälper dig med Disgen
Marie Munke och Lena Ringbrant Ekelund hjälper
till med frågor om Disgen, främst Disgen 2018. Fyra
tillfällen, tisdagar. Ta med din dator.

ESLÖV
Plats: Församlingshemmet, Utvägen 9, Eslöv
Tid: 13.00 -16.00
Obligatorisk anmälan
Kontaktperson: Kerstin Olsson, 0733-32 46 48
Kostnad: 40 kr inklusive kaffe, te och smörgås

2018-09-18			

2018-10-02

2018-10-30			

2018-11-13

2018-10-27
Disgen-träff
Tema: Anders Larsson går genom Disgen för nybörjare.
2018-11-03
Disgen-träff
Tema: I Disgen 2018 har DNA-funktioner införts i
Bygg stamtavla och mallar har skapats för utskrift av
grafiska X-match-tavlor. Anders Larsson visar.
2018-11-24
DIS-träff
Tema: Domboksforskning med Anders Larsson.
2018-12-02
Disgen-träff
Tema: Patrik Hansson och Anders Larsson svarar på
inskickade frågor. Frågorna ska skickas i god tid till
anders@dis-syd.se.
HELSINGBORG
Plats: Träffpunkt Sköldenborg, Hebsackersgatan 6,
Helsingborg
Tid: 10.00-14.00
Kostnad: 40 kr inklusive kaffe och kaka
Obligatorisk anmälan till Anders Lindberg, anders.
lindberg@dis-syd.se, 0708-39 79 08

KRISTIANSTAD
Vi planerar träffar om Disgen2018 för de som tidigare använt Disgen 2016. Dessutom planerar vi en
introduktionskurs på tre gånger för den som vill lära
sig grunderna i Disgen 2018. Träffarna och introduktionskursen är ett samarbete mellan DIS Syd, Kristianstadsbygdens Släktforskarförening och Studieförbundet
Vuxenskolan. Ta med din egen dator. Plats Studieförbundet Vuxenskolan, Östra Vallgatan 10 i Kristianstad.
Start i september. Kontaktperson Mats J Larsson, mats@
dis-syd.se, 0703-72 75 01.
LUND
Plats: Arkivcentrum Syd, lokal Fasicklen, Porfyrvägen
20, Lund
Tid: 14.00-17.30
Anmälan till: Anders Lindberg, anders.lindberg@dis-syd.
se, 0708-39 79 08
Kostnad: 40 kr inklusive kaffe och kaka
2018-10-18
Disgen-träff
Tema: Notiser, orter och källor. Torgny Larsson, Magnus Hellblom och Anders Lindberg guidar och svarar
på frågor.
2018-11-15
Disgen-träff
Tema: Presentera din släktforskning med Disgen.
Torgny Larsson, Magnus Hellblom och Anders Lindberg guidar och svarar på frågor.

2018-09-15
DIS-träff
Tema: Disgen 2018. Torgny Larsson och Anders Lindberg guidar och svarar på frågor.
18
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Program för DIS Syd hösten 2018

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

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 serveras till självkostnadspris. Höstens tema är hur du använder Disgen2018,
erfarenheter och tips.
2018-09-15		

2018-10-06

2018-11-17		

2018-12-08

Släktforskarträffar med DIS-Syd
Vi planerar i samarbete med SV under hösten genomföra ett antal släktforskarträffar. Vid dessa träffar gör
deltagarna sin egen forskning vid egen dator och vi
fördjupar oss också i något speciellt forskningsområde,
efter deltagarnas önskemål och i Disgen som vi använder som registreringsprogram. Vi diskuterar problem
vi stött på. Vi träffas varannan vecka i SV lokaler i
Ronneby. Tider bestäms tillsammans med deltagarna.
För medlemmar i DIS Syd är träffarna gratis. Om du
är intresserad kontakta Staffan Knös staffan@dis-syd.se
070-595 13 38.

YSTAD
Plats: Vuxenskolans lokal, Spanienfararegatan 9,
Ystad
Obligatorisk anmälan, begränsat antal deltagare
Kontaktperson: Anders Lindberg,anders.lindberg@
dis-syd.se, 0708-39 79 08
Disgen-träff
2018-09-06
Tid: 16.00-19.30
Tema: Kom igång med Disgen. Torgny Larsson,
Magnus Hellblom och Anders Lindberg guidar och
svarar på frågor.
Disgen-träff
2018-10-20
Tid: 10.00-14.00
Tema: Notiser, orter och källor. Torgny Larsson, Magnus Hellblom och Anders Lindberg guidar och svarar
på frågor.

SÖLVESBORG
Plats: Folkets Hus, ABF:s lokaler, Bancks väg 6
Tid: 16.00 - 19.00
Kontaktperson: Bo Lundgren bo@dis-syd.se 057244 13. Ingen anmälan. Fika serveras till självkostnadspris. Höstens tema är Disgen2018, erfarenheter och
tips.
2018-09-09		

2018-10-14

2018-11-11		

2018-12-09

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 0703-727501 eller mats@dis-syd.se. Manusstopp för
nummer 3-2018 är den 7 september.
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.
DIS-kutabelt 2018 -2

Foton från DIS Syds årsmöte på första sidan och i
reportaget har tagits av Jan Nilsson och redaktören.
Bilderna på Staffan Knös och Torgny Larsson har
Jan Nilsson tagit och Christer Thörn har fotograferat
Ragnar Dyrlund-Kristiansen. Hans Bjernevik heter
fotografen som plåtat redaktören på sidan 3. Lars-Åke
Stenemo, Hans-Göran Nilsson, Helge Olsson och
Anders I Andersson har bidragit med illustrationer till
sina artiklar. Roland Claesson har fotograferat Anders
Lindberg för sin artikel.
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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.
- Vi finns på Facebook https://www.facebook.com/ForeningenDISSyd/
- 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

Staffan Knös
Gångbrogatan 2
Lars-Åke Stenomo Kasinogatan 1
Marie Munke
Smålandsvägen 38
Anders I Andersson Svarvaregatan 6
Anders Lindberg Luzernvägen 1 D
Bo Lundgren
Tostebergavägen 11
Kerstin Olsson
Östra Ströö 2602
Lena Ringbrant
Kamrersgatan 17
Ekelund
Magnus Hellblom Soldat Bohms gata 13

Faddrar

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

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
Mats J Larsson

Perstorp 405
Götgången 18
Lekholms väg 35

Hedersordförande
Jan Nilsson

Lagerlöfs väg 14

372 37
211 44
286 35
216 18
227 38
295 73
241 91
264 31

Ronneby
Malmö
Örkelljunga
Limhamn
Lund
Nymölla
Eslöv
Klippan

226 51 Lund

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

070-5951338
070-6581882
070-3442112
0706-849685
0708-397908
0735-28 88 25
0733-324648
070-2320079

staffan@dis-syd.se
stenemo@dis-syd.se
marie@dis-syd.se
webmaster@dis-syd.se
anders.lindberg@dis-syd.se
bo@dis-syd.se
kerstin@dis-syd.se
lena@dis-syd.se

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare, webmaster
Ledamot, utbildningsansvarig
Ledamot
Ledamot
Ledamot

0733-360102

magnus@dis-syd.se

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

Svedala			
Tving
0721-505333
Lund
070-2703944
Kristianstad 044-331103
Nymölla
0735-28 88 25
Malmö
0705-942775
Lund
0733-360102
Ronneby
070-5951338
Malmö
0707-414018
Sölvesborg
0760-141262
Anderslöv
0410-20002
Höör
077-3788685
Klippan
070-2320079

284 92 Perstorp
271 44 Ystad
291 46 Kristianstad

0709-967687
0707-530201
0703-727501

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

Valberedningens ordförande
Disbytombud
Redaktör DISkutabelt

245 32

046-255788

jan@dis-syd.se

Hedersordförande

Staffanstorp

var med i dis syd
var med och påverka utvecklingen
var med och hjälp dina släktforskarkamrater där du kan
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