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När du blivit medlem i föreningen DIS så bjuds du på
första årets medlemskap i DIS Syd. Vi hoppas att du
ska fortsätta vara medlem hos oss.
Allt detta får du som medlem i vår förening. Det kostar
70 kr per år, 35 kr för familjemedlemmar och förutsätter att du även är medlem i riksföreningen DIS.
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Sök dina anor i vintermörkret
Tiden rusar och nu är det dags för
en ny ledare. När jag skriver detta
är det fortfarande en mild höst,
kanske har vintern börjat när du
läser detta, vi får se!
Hösten och vintern är ju den
perfekta tiden för inre arbete, det
vill säga Släktforskning! Tänk vilken
fantastisk hobby vi har, som hela
tiden kan kompletteras, fördjupas
och förfinas med hjälp av alla nya
möjligheter som Disgen ger och
med hjälp av alla nya register och
arkiv som successivt blir tillgängliga
digitalt, till exempel lanserar AD för
några veckor sedan ett sökbart register Sveriges Befolkning 1985 och nu
senast har dom utökat registret Befolkningen i Sverige 1860-1930 t.o.m.
1947. Dessutom när nu fler och fler
DNA testar sig på Family Tree DNA,
så kan man gräva ner sig i alla matchningar och försöka utreda hur man
är släkt, en nog så grannlaga uppgift.
Om man ska ha någon möjlighet
att klara detta, gäller det att man
gjort sin hemläxa först, det vill säga
utfört en noggrann och omfattande
släktforskning med de traditionella
källorna och i arkiven.
Vi planerar nu för vårens alla aktiviteter i DIS Syd, det mesta av detta
hittar du på längst bak i tidningen. Vi
försöker erbjuda ett utbud av cirklar
och aktiviteter under hela våren och
på flera platser inom vårt område.
Speciellt spännande är det med den

stora satsning som görs i Malmö av
DIS Syd i samarbete med SeniorNet.
Besök oss gärna där.
Vi vill gärna bredda oss ytterligare genom att erbjuda utbildningar
eller träffar i släktforskning och i
Disgen och DIS andra verktyg på
flera orter; men vi behöver nya
handledare, helst en på varje ort. Är
du intresserad att engagera dig och
hjälpa oss att nå flera medlemmar,
så hör av dig till någon i styrelsen,
så hjälper vi dig igång!
I DIS styrelser och bland oss
funktionärer pågår ofta en diskussion om hur vi skall kunna leva upp
till alla de önskemål om förbättringar
och förändringar i Disgen som våra
medlemmar önskar. Det är en ständig ström av nya utvecklingsidéer,
men betänk att DIS är en ideell
förening med begränsade resurser.
Vi har alltså inte tekniska eller ekonomiska resurser för att genomföra
allt, i den takt som vore önskvärd.
De flesta av oss tycker också att
just det jag önskar få genomfört, är
den allra viktigaste och bästa förändringen! Hur och vem ska kunna prioritera bland alla dessa önskemål på
ett bra sätt som tillfredsställer alla?
Vi funktionärer, som alla jobbar ideellt, gör så gott vi kan för att leva upp
till dessa högt ställda förväntningar,
men ibland räcker vårt engagemang
till, så ha överseende med oss, om
vissa saker blir lidande. Tack !

När vintern går över i vår så har
DIS Syd sitt årsmöte, datum för det
är i skrivande stund bestämt till
den 31 mars 2019 på Bellevue Park i
Malmö. Föredrag är ännu inte klart,
men reservera dagen. Kallelse och
mer information kommer i god tid i
DISkutabelt, i vårt månadsbrev och
på hemsidan, så håll utkik där!
Valberedningen med Christer
Thörn i spetsen, vill gärna ha förslag till funktionärer, att väljas på
årsmötet, så är du intresserad eller
känner någon som är det, så hör av
dig till honom.
Ha en God Jul och passa i
vintermörkret på att söka dina anor!
önskar er ordförande

Staffan E:son Knös

Bidrag till DISkutabelt
Vill du dela med dig av dina erfarenheter av släktforskning med eller utan dator? Har du synpunkter
på vår tidning eller vår förening. Vi tar gärna mot ditt
bidrag i DISkutabelt. Kontakta i så fall vår redaktör
Mats J Larsson på 070-372 75 01 eller mats@dis-syd.
se. Manusstopp för första numret nästa år är den 4
februari.
Material kan skickas till redaktören. Författarna får
granska artiklarna före tryckning. Citat ur DISkutabelt
får göras om källan anges. För återgivande av signerade artiklar samt illustrationer krävs tillstånd av
författaren, illustratören eller fotografen.
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Bilden på första sidan har tagits av Hans Bjernevik
som även fotograferade på Funktionärsträffen. Neta
Hedberg, Tom Barckman, Anders Lindberg och
Lars-Åke Stenemo har lämnat illustrationer till sina
bidrag. Marianne Larsson har plåtat redaktörstomten
medan densamme fotade Höstmötet och Arkivens
dag, alla böcker samt ordförandetomten ovan.
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Redaktörens spalt
Idag är det söndag i mitten av
november och jag sitter i min redaktionslya och ska försöka skriva min spalt, för vilken gång i ordningen har jag glömt.
Tidningen i övrigt är klar och
monterad i det nya programmet.
För en kvart sedan skickade jag korrektur på vårprogrammet 2019 till
alla programmakarna. Jag önskar
deras reaktioner i kväll. Tidningen
ska lämnas till tryckeriet senast på
tisdag så att ni ska få den före jul.
Utöver min spalt återstår nu korrekturläsning och att sätta tomteluvor
på ordförande Staffan och mig själv.
Hur togs den nya DISkutabelt
emot av er läsare? Inte så många har
hört av sig, men de som har gjort det
har varit positiva. Och jag fick applåder för tidningen på höstmötet i
Hässleholm för en månad sedan. Det
uppskattade jag verkligen! Jag ska
dock be er om ursäkt för att årtalet
för släktforskardagarna i Växjö blev
fel i förra numret. Jag funderade på
att utlysa en tävling i detta nummer;
Finn fem fel, eftersom det felaktiga
årtalet fanns på inte mindre än fem
sidor. Nej, sade hustrun, sådant
självplågeri ska du inte inlåta dig på!
Och en sann redaktör vet när det är
åsnackat, som det heter där jag kommer ifrån.
I detta nummer kan jag presentera bidrag från nya skribenter Neta
Hedberg och Tom Barkman. De är
så välkomna!
Nu står hösten för dörren. Jag
borde egentligen ut i trädgården och
räfsa hop löven från buskar och träd.
Eftersom trädgårdstunnan redan är
tömd för sista gången, så brådskar
det inte. Jag satsar på att vintern
med snö och annat elände dröjer
ett tag till och skjuter upp räfsandet
tills vidare. Och vinterdäcken tror
jag också kan vänta.
Gräsklippningsroboten har emellertid gått i vintervila. Den lathunden har inte gjort många varv i sommar. Robert, som han heter, instal4

lerades av min kära hustru och mig
i början av maj. Sedan var det som
ni minns torrväder i månader och
Robert kunde ta långsemester och
började klippa igen först i augusti.
Årets sämsta investering? Men det
kommer väl nya somrar och då ska
Robert få jobba!
På tal om varma somrar erinrar
jag mig en sommar som Piraten beskriver i Bombi Bitt och jag i kapitlet
Fiskafänget; Det var den sommaren
det var så torrt. På fyra månader
föll inte en regndroppe. Kreaturen
råmade efter vatten, medan männen
drucko ohyggliga kvantiteter bier ...
och sextioåtta kallades ändå det stora
torkåret. Det skulle kunna varit sommaren 2018 som Piraten skrev om.
Jag försöker tillämpa nyheterna i
Disgen 2018. Jag har haft en kurs för
sju Disgen-nybörjare på Studieförbundet Vuxenskolan i Kristianstad
och jag medverkat vid Kristianstadsbygdens Släktforskarförenings
forskarkväll med information om
nyheterna. Det blir en sådan träff
till i nästa vecka. Nästa projekt med
Disgen 2018 blir att göra en släktbok
i HTML till min syster som fyller 70
snart.
Min nybörjarkurs i släktforskning
på Christianstads Pensionärsuniversitet höll på att gå överstyr innan den
började, eftersom Folkuniversitetet,
där vi håller till, röjt ur datasalen.
Det ordnade sig, datorerna återställdes och vi kunde börja en vecka försenade. Kursen avslutades i torsdags
med nöjda eleverna. En för att hon
lyckats spåra sin mors far, och som
dessutom faktiskt erkänt faderskapet. Ingen okänd fader där längre
m.a.o. Och en annan som hade letat
rätt på anhöriga till den ursprungliga
ägaren av en tavla som funnits bland
hennes föräldrars efterlämnade
saker. Elevens far hade varit begravningsentreprenör och auktionist och
tagit hand om tavlan. Tavlan hade
en kvinna fått i femtioårspresent
på 1940-talet. Artikeln om fyndet

publicerades i Norra Skåne samma
dag som kursen slutade. Kanske jag
får återpublicera den i nästa nummer
av DISkutabelt?
I artikeln om Arkivens dag (på
sid. 12) skriver jag att vi övernattat
kvällen innan hos goda vänner i Kävlinge, Anderssons. Fru Andersson
gav mig då ytterligare ett artikeluppslag. I sin mors efterlämnade saker
fanns ett pass med massor av märken och stämplar, som var utfärdat
av den engelske konsuln i Tientsin
1915. Mannen i passet Georg Walter
Sheppard var då gift med en svenska,
Sigrid Borgström. Skulle jag kunna
hitta mera uppgifter om dem? Kan
kanske bli något att skriva om?
Vår kör Allsångarna ska framträda första advent i Nosaby kyrka
och vi repeterar nu för fulla halsar.
Däremot blir det ingen Julton i
Fjälkestads kyrka för oss i år. Då ska
svägerskans 80-årsdag i stället firas
i Helsingborg, med jazzmusik - Second Line Jazzband från Göteborg.
Och sedan blir det jul igen. Vi tar
tåget till Tullinge i år också och firar
med våra barn, ingifta och barnbarn.
I år reser vi först på julafton, det
känns så där, med hänsyn till alla tågförseningar som man hör talas om.
En angenäm jul och ett härligt
nytt år önskar jag alla läsare.

Mats J Larsson
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En tidig bonusfamilj
År 1842 den 5 november föddes min farfars morfar
Magnus Fredriksson i Kvidinge, Kristianstads län. I
födelseboken förde prästen in följande:
den 5 föddes i Hundedalshus o d. 7 döptes Nils Mattissons o Karna Mårtensdotters barn Magnus; mod. 31
år, Gudm. åb. Nils Anderssons hust. Pärnilla i Maglaby,
faddr. Smed Sven Malmsten ibm och nyssnämnde Nils
Andersson.
En helt normal födelsenotis för tiden alltså. Om
det inte varit för att prästen 15 år senare har skrivit i
marginalen vid födelsenotisen: Obs, Modren har tillkännagifvit att denne son är aflad med Fredrik Gustafsson å
No 15 Maglaby, hwadan sonen kallar sig Magnus Fredriksson. Nils Mattisson skall redan då warit borta från
församlingen öfver år. Qwidinge d.20 april 1857. [Prästens
namnteckning].
Karna hade alltså hoppat över skaklarna! Hennes
make Nils Mattisson var inte far till Magnus, han vistades inte ens i socknen. Detta ville jag veta mer om, så
jag följde Karna från hennes allra första dagar.
Karna föds i Heden, Ausås socken. Föräldrarna var
Mårten Sörensson och Olu Nilsdotter. Olu var Mårtens
andra hustru, den första dog av slag i mars 1810, 49 år
gammal.
Den 28 december 1810 gifter fadern om sig med
Olu och den 7 mars 1811 föds lilla Karna. Direkt efter
födelsen flyttar hela familjen till Kvidinge där Karnas
mamma Olu kommer ifrån. Mårten blir åbo på Hundedal och där föds Karnas yngre syskon Nils och Hanna.
Så långt Karnas bandom. I maj 1834 gifter hon sig
med Husmannen Nils Mattison i Norra Vram och flyttar
då från Kvidinge till honom i Norra Vram. De får sonen
Bengt Nilsson i september 1835, men inga fler barn. När
sonen är tre år gammal flyttar den lilla familjen åter till
Kvidinge och bosätter sig på Maglaby nr 11.
Redan 1840 ger Nils sig emellertid av, kanske för att
söka sin utkomst, kanske av annan anledning. I flyttlängden står att han beger sig till Halmstad i Malmöhus
län och där har jag kunnat följa honom några år framåt,
sedan verkar han ha flyttat till Danmark. Efter hans flytt
står Karna som hustru i husförhörslängderna men Nils
nämns inte. Karna och sonen Bengt bor på Maglaby
nr 15 där också torparen Fredrik Gustafsson bor med
hustru och två barn.
1842 föder Karna gossen Magnus som nämnts ovan.
Inte nog med det, hon får ytterligare fyra barn i makens
bortavaro, alla med Fredrik Gustafsson och för varje
barn uttrycker prästen sig tydligare och tydligare att
Nils Mattisson inte är far till barnen:
Botilla föds 1845 och dör samma år. I födelsenotisen
skriver prästen: Hustrun å Hundedal Karna Mårtensd.
gift med Nils Matisson från Halmstad.
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Foto av Magnus Fredriksson taget omkring 1923 enligt
anteckning bak på bilden. Då var Magnus i 80-årsåldern.

Nästa Botilla föds 1847 och då skriver prästen: Hustrun å No 15 Maglaby Karna Mårtensdotter gift med Nils
Mattiss som lärer sig uppehålla för det mesta i Halmstad.
När Gustafva föds 1849: Modren är Hustrun Karna
Mårtensdotter inhyses å No 15 Maglaby (gift med Nils
Mattisson).
Slutligen föds Karolina 1852: Hustrun å N;15 Maglaby Karna Mårtensdotter 41 (oäkta). Notering i kanten:
Karnas man har ej vistats i socknen på flera år. Oäkta.
Hur såg då Fredriks och Karnas respektive familjer
på denna märkliga situation? Detta kan vi förstås inte
veta så mycket om, men när den yngsta flickan, Karolina, döps är den bortavarande makens syster Kersti
Mattisdotter gudmor. Faddrar är Fredriks son Peter
Fredriksson och Karnas son Bengt Nilsson!
Prästen har förstås synpunkter på förhållandet, i
husförhörslängderna finns följande anteckning på latin
om Fredrik: Libidinosus m.n. vis. uxor alterior, vilket lär
betyda otuktig med annans hustru.
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Om Karna står: Libidinosa[otuktig],
Gift med Nils Mattisson i Danmark, hon
har en oä son född 1842.
Karna samt Fredrik och hans hustru bor kvar på Maglaby 15 så länge
alla tre lever. 1875 dör Fredrik, 68 år
gammal. Ingen dödsorsak är angiven.
Hans hustru står som utfattig och
flyttar något år senare till Krookska
fattighuset och 1880 till fattigstugan
i Kärrebärga, Kvidinge. Där dör hon
1881. Nu är Karna ensam kvar på Maglaby 15
Den förlupne maken, Nils Mattisson återkommer till slut till Kvidinge. Eftersom han
inte är införd i kyrkböckerna vet vi inte exakt när han
kommer dit men han dör 1889, 85 år gammal. I hans
dödsnotis står följande: Ej i församlingen Kkoskrifven.
Vistats en längre tid i Danmark och medförde ej attest
hit, hvadan han ej kunnat införas i husförhörslängden.
Karna lever till 1896 då hon är 85 år gammal. Hon
dör i Välinge, Ängelholm men hon är då fortfarande
skriven i Kvidinge. Troligen är hon på besök hos dottern
Botilla som sedan länge bor i Välinge.

Vad var historien bakom detta?
Hur kunde de leva i ett förhållande
med varandra på den tiden och i en
bygd där det är tydligt att prästen, och
säkert de flesta andra, visste om förhållandet. Var det en kärleksrelation?
Eller kan det ha varit så att Fredrik
utnyttjade Karna, en ensam kvinna
uppenbarligen övergiven av sin man?
Hur kom det sig att den förlupne och
bedragne äkta mannens syster var
gudmor och föräldrarnas respektive
söner var faddrar till ett av barnen?
Och varför skrev prästen på latin i
husförhörslängderna? Kan det vara så att han inte ville
att någon annan (klockaren?) som läste i längderna
skulle förstå? Dessutom var s.k. dubbelt hor när två på
var sitt håll gifta personer hade samlag med varandra,
fortfarande straffbart med fängelse som påföljd. Varför
straffades inte Karna och Fredrik? Frågorna är många,
svaren desto färre.

Neta Hedberg

Funktionärsträffen 2018

Varje höst arrangerar numera föreningen DIS en
träff för sina funktionärer och förtroendevalda.
Den äger rum i Linköping och sedan några
år på Scandic Frimurarhotellet i staden, två
minuters promenad från järnvägsstationen. I
år träffades ca 90 DIS-funktionärer från norr
till söder helgen den 29-30 september.
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Träffen startade med lunch på lördagen kl. 12
och därefter inledde föreningens ordförande Daniel
Berglund, i konferenslokalen S:t Lars, med att hälsa
deltagarna välkomna till årets funktionärsträff. Han
fortsatte med att presentera DIS styrelse och årets
tre gästföreläsare Christer Sundin från GEDexplorer,
Lone Bergman från Danske Slægtsforskare samt Tho-
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mas Fürth, ordförande i Genealogiska föreningen, som
skulle framträda på söndagen.

fyrsidig beskrivning av hur kompendiet kan användas
vid distansutbildning.
Bertil berättade att man dittills hade genomfört
distansutbildningar i Disgen 2018 med 30 elever och
även av dessa utbildningar har man goda erfarenheter.
Varje elev i distansutbildningen har haft tillgång till en
handledare som man kunnat kommunicera med per epost, telefon och i något fall via Team-wiever. Mellan de
olika momenten får eleverna skicka uppgifter som de
löst till handledaren som återkommer till dem om att de
ska rätta de fel som eventuellt fanns i inlämningsuppgifterna. Efter fullgjord kurs får deltagarna ett diplom.
DIS Småland har köpt in kompendiet Disgen 2018
Grundkurs och DIS Väst är intresserade av att köpa det,
vilket vi utbildare från DIS Syd också beslöt att göra,
för att utvärdera om vi också skulle kunna använda oss
av DIS Filbyters material (läs vidare om Disgenutbildningar på sidan 17).

Släktforskning i Danmark
Därpå gratulerade Daniel föreningens kassör
70-åringen Tommy Nilsson från Eksjö med en introduktionskurs i Släktforskning! Så utdelades diplom
till två faddrar som verkat i föreningen i 15 år, Gunnar
Bergstedt från DIS Öst och Peter Johansson från DIS
Mitt. På söndagen fick Rolf Johansson från DIS Filbyter
diplom för att han fungerat som Disbytombud i hela
20 år. Jubilaren och de diplomerade fick välförtjänta
applåder.
Efter inledningen fortsatte deltagarna till sina
grupprum för att konferera i grupper som bestämts
i förväg; Disgenutvecklare och produktråd, Disgenfaddrar, utbildare, kartspecialister, Disbytombud, Macfaddrar och MinSläkt-faddrar. I funktionärsträffen
deltog från DIS Syd Lars-Åke Stenemo, Marie Munke,
Lena Ringbrant Ekelund, Magnus Hellblom, Anders
Lindberg, Bo Lundgren, Anders Larsson, Arne Sörlöv,
Bengt Kjöllerström, Benny Olson, Torgny Larsson,
Anders Ardö, Karl-Erik Ideroth samt undertecknad.

Utbildningsgruppen
Gruppen för utbildare leddes av styrelseledamoten
Christina Claesson och där deltog Marie Munke, Anders Lindberg, Karl-Erik Ideroth och undertecknad
från DIS Syd. Christina presenterade olika inlärningsstrategier som kan vara adekvata för utbildare i Disgen.
Därpå tog Bertil Lindquist från DIS Filbyter vid
och berättade om det utbildningsmaterial för Disgen
2018 som han utarbetat – Disgen 2018 Grundkurs. DIS
Filbyter har arrangerat ett antal lärarledda kurser i
Linköping om Disgen 2018 sedan kompendiet blev
klart i våras, och med positiva resultat. Till kurskompendiet på 107 sidor har Bertil dessutom utarbetat en
DISkutabelt 2018-4

Lone Bergman är styrelseledamot i Danske Slægtsforskare, Danmarks största släktforskarförening med mer
än 7 500 medlemmar. Den 1 maj i år beslöt föreningen
att gå samman med DIS Danmark som då hade åtta lokalföreningar. Danske Slægtsforskare har partnerskap
med ett 40-tal danska lokala släktforskarföreningar.
Kirsten Sanders är formand (ordförande i föreningen).
Föreningen har en egen tidning som kommer ut fyra
gånger om året och föreningen medverkar vid Historiske Dagerne i Köpenhamn två gånger per år. Föreningen stödjer projekt i Danmark om digitalisering av
källmaterial för släktforskning, oftast i samarbete med
det danska riksarkivet. Föreningen är representerad i
det danska riksarkivets brukarråd.
Föreningen tillhandahåller ett bibliotek som delvis
är inscannat, inklusive DIS Danmarks tidigare bibliotek. Slægtsforskarnes Bibliotek innehåller 18000
böcker, 3000 e-böcker och e-verk, 3400 tidskrifter och
700 andra verk. Bibliotekets samlingar är tillgängliga
på hemsidan bibliotek.dis-danmark.dk. Fysiska böcker
lånas inte ut utan får läsas på plats i biblioteket som
ligger i Albertslund, väster om Köpenhamn.
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Under dagarna gavs
det dessutom möjlighet
i mindre grupper att
lyssna på Lones föredrag Släktforska i Danmark. Liksom i Sverige
är kyrkoböckerna de
viktigaste källorna vid
släktforskning. Kyrkoböcker har förts i Danmark efter beslut av
Christian IV år 1647. På
några ställen i Danmark
hade man börjat föra kyrkoböcker ännu tidigare. I
början fördes bara boken i ett exemplar och därför har
några av de äldsta gått förlorade p.g.a. brand. Efter 1814
började man i stället föra två böcker, en som förvarades
av prästen och en av degnen (kyrkomedarbetare, klockare). Kyrkoböckerna har sedan 1814 haft en gemensam
uppställning, först kommer födda/döpta, därefter konfirmerade och vigda och sist döda/begravda. Böckerna
är könsuppdelade, männen kommer först och därefter
kvinnorna.
Kyrkoböckerna i original förvaras i Riksarkivets
läsesalar i Köpenhamn, Odense, Viborg och Aabenraa,
men dem har släktforskaren inte tillgång till. Lyckligtvis
är huvuddelen av de danska kyrkoböckerna digitaliserade och kan studeras på nätet, konstaterade Lone.
Alla böcker t.o.m. 1891 är skannade och i många fall
fram till 1960. På Riksarkivets hemsida www.sa.dk finns
kyrkoböckerna och en del andra handlingar utlagda på
Arkivalieronline. De finns under menyn Se arkivalier
online>Kirkebøger. De ligger i ordning efter gamla amter
(en regional politisk administrativ enhet) före 1970.
I Danmark har man inte haft husförhör såsom i
Sverige. I stället finns det folkräkningar med jämna
mellanrum från 1787 till 1970. De är viktiga källor som
ger en ögonblicksbild av hur hushållen såg ut. Den senaste folkräkningen som kan studeras är från 1940. I
den Danmark finns en tillgänglighetsfrist på 75 år. Om
du ska söka i folkräkningarna ska du använda ddd.dda.
dk och gå till länken Hvad du kan søge och navigera dig
fram till rätt ort via drop-down-menyerna.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Danske Slægtsforskere
Riksarkivet (kyrkböcker, folkräkningar)
Sall Data (kyrkböcker, folkräkningar)
Danish FamilySearch (kyrkböcker, folkräkningar)
Privatarkivdatabasen (mycket bilder)
Äldre tidningar (från hela landet)
Dansk Demografisk Databas (folkräkningar)
Köpenhamns Stadsarkiv (Politiets Registerblad)
Geodatastyrelsen (historiska kartor)
DigDag (Danmarks administrativa indelning)
Danska invandrardatabaser

Lone gav deltagarna två häften Ny i slægtsforskning?
Hjälp til at komme godt i gang och Slægtsforskernes
bibliotek. Båda har jag använt mig av i referatet. I det
förstnämnda häftet finns nyttiga länkar som kan användas för släktforskning i Danmark. I faktarutan nederst
på sidan finns ett urval av länkarna.

Möjligheter med Dispos
Håkan Johansson från DIS Bergslagen informerade om
Dispos möjligheter. Han tipsade oss om hur man kan
gå tillväga för att söka källorna med hjälp av Dispos,
som verkligen är en viktig förmån för DIS medlemmar.
Dispos ger en genväg till primära och sekundära källor
inom släktforskningsområdet.
• Genom att ange årtal och församling får du reda
på vilken kyrkoboksvolym och ungefärlig sida
som du ska slå upp
• Klickbara hänvisningar direkt till kyrkoboksvolymer och sidor hos ArkivDigital, Ancestry och
Svar. (För att få tillgång till kyrkobokssidor krävs
abonnemang på respektive tjänst)
• Sidhänvisningar till husförshörslängderna, om
församlingen är ortnamnsindexerad inom ramen
för GIDx-projektet (man beräknar att 85 procent
av gårdarna blev indexerade genom GIDx-projektet)
• Information om personregister finns tillgängliga
för församlingen
• Länkar till Lantmäteriets historiska kartor
(Gratis)
• Länkar till dagens karta hos hitta.se.
Det finns idag flera vägar in: via Disbyt, via Disgen
eller via Dispos egna sökformulär från DIS webb. Du
kan således komma åt Dispos oavsett vilket släktforskningsprogram du använder. Läs vidare i beskrivning
med steg-för-steg på webbsidan för att hitta in i husförhörslängderna.
Varför är Dispos så okänt? frågade någon av åhörarna? Olof Cronberg, pappa till Dispos, uppmanade
oss Sluta bläddra - använd Dispos! En av de norska
www.slægtogdata.dk
www.sa.dk
ao.salldata.dk
www.dansihfamilysearch,dk
www.arkiv.dk
www2.statsbiblioteket.dk/mediestream
ddd.dda.dk
kbharkiv.dk
hkpn.gst.dk
www.digsag.dk
www.ddd.dda.dk/immibas/immibaslink.htm
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deltagarna ansåg att Dispos är det bästa argumentet för
norska släktforskare att bli medlemmar i DIS!

Disgen Älvestad
Älvestad är arbetsnamnet på nästa version av Disgen
som man arbetar med nu och som Christer Gustavsson
hoppades att DIS ska kunna lansera under nästa år.
Älvestad är ännu en församling i Östergötland som fått
ge arbetsnamn åt kommande Disgenversioner. Disgen
2018 kom ut i mars 2018 med ändringar Disgen 2018.1
och 2018.2 som gavs ut i juni respektive september i år.
Arbetet med Disgen Älvestad har pågått det här året.
Christer berättade översiktligt om de ändringar och
tillägg som kan komma i version Älvestad, men önskar
att vi inte redogör för detaljer om Älvestad innan utformningen är fastställd och inte heller om tidplanen. Vi
får nöja oss så här så länge och lovar återkomma senare.

Science om släktforskning
Släktforskningen har släppts in i den prestigefulla
naturvetenskapliga tidskriften Science. Thomas Fürth
som är docent i Historia och ordförande i Genealogiska
Föreningen och Judiska Släktforskningsföreningen
hade engagerats som föredragshållare på funktionärsträffen. Han berättade om hur ett forskarteam inom
human evolution, antropologi och ekonomi vid MIT i
Massachusetts i USA och vid Technion i Haifa Israel
använt sig av data insamlade genom kollaborativ släktforskning på World Family Tree på geni.com. Deras
forskningsrapport har publicerats i tidskriften Science
som ges ut av den amerikanska vetenskapsakademin.
Den som är intresserad ska veta att det är gratis att titta
på geni.com.
Forskarna har använt sig av släktforskningsuppgifter
på nätet från 13 miljoner profiler. Fjorton forskare har
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tillsammans författat rapporten. Vad betyder begreppet
kollaborativ släktforskning? Jo, att forskarna har bytt
information och forskningsresultat med varandra, de
har hämtat forskningsresultat från andra och de har
byggt släktträd tillsammans.
Man kan ställa sig frågan om det undersökta materialet har tillräckligt hög kvalitet. Forskarna hävdar
att endast 2 procent av de undersökta profilerna är
felaktiga.
De har bl.a. undersökt om det är generna eller miljön
som betyder mest för människans livslängd. Forskarna
hävdar att endast 16 procent av livslängden förklaras
av gener medan 84 procent beror på var och hur man
levde!

Avslutning
Ett önskemål som framfördes under avslutningspasset
av flera deltagare är att det borde finnas en light version av Disgen för att attrahera nya medlemmar, som
tycker att fullversionen är för omfattande. Förslag och
synpunkter om detta tas emot av Christer Gustavsson.
Snabbguiden som finns i fadderportalen på DIS webbsida bör finnas tillgänglig för alla och vara gratis, var
det någon som tyckte.
Daniel Berglund meddelade att projektet Open
Rgd nu gör en tillfällig paus. Han önskade namn på
två suppleanter i DIS valberedning. Fråga väcktes om
utvärdering av DIS insats vid Släktforskardagarna. Daniel svarade att frågan ska behandlas på styrelsemöte
i november.
Så tackade Daniel funktionärerna för visat intresse
och riktade ett stort tack till Troll och kanslimedarbetarna för det jobb de lagt ned för att förbereda årets
funktionärsdagar.

Mats J Larsson
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DIS Syds Höstmöte 2018
Söndagen den 21 oktober styrde närmare sextio
medlemmar i DIS Syd kosan mot Hässleholm för
föreningens traditionella höstmöte. Mötet hölls som
vanligt i lokalen Senioren som ligger strategiskt invid
järnvägsstationen i staden.
Där välkomnades vi av vår värd på stället Pelle Fredricsson som med hjälp av sina damer Gunilla och Siv
skulle stå för förtäringen under mötet.
Flera faddrar i föreningen och Disbytombudet Kent
Hektor var beredda att besvara frågor om Disgen och
Disbyt, från de medlemmar som anlände tidigt. Skånes
Släktforskarförening fanns också tidigt på plats med sitt
bokbord och hjälpte hugade spekulanter med inköp.
Vår ordförande Staffan Knös hälsade medlemmarna
och dagens föredragshållare hjärtligt välkomna till
årets höstmöte. Efter föredraget skulle det bjudas på
kaffe med smörgås lovade han och därefter information
från föreningen DIS och en frågestund. Efter diverse
teknikstrul kunde Staffan lämna ordet till dagens föredragshållare. Jag har konstaterat det tidigare och gör
det igen; det är tryggt att vara med i en teknisk förening
med så många experter. Nåväl, tekniken kom igång så
småningom och föredraget kunde börja.

Vad är nytt i Disgen 2018
Vi hade engagerat Patrik Hansson, en Eslövspåg, som
arbetat med utvecklingen av Disgen sedan 2012, för
att berätta om den senaste versionen av Disgen. Sedan
Disgen 2016 kom ut har han huvudsakligen jobbat med
Disgen 2018 och dessförinnan med Disgen 8.2 och 2016.
Patrik konstaterade nöjt efter handuppräckning att merparten av åhörarna redan använde sig av Disgen 2018.
Jämfört med sin föregångare Disgen 2016 innehåller
Disgen 2018 flera nyheter och många programfixar. Så
gick Patrik genom de viktigaste nyheterna i programmet.
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•

Rutinen för att lägga till ny person har förbättrats så att man kan lägga till vilka notistyper (upp
till sex stycken) man önskar ha som standard vid
registrering vid olika persontyper; barn, partner,
förälder, fadder m.m
• Vid gifte är det i Disgen 2018 möjligt att lägga in en
bild på t.ex. brudparet
• Det finns en ny vy som kallas släktöversikt (se
bild nederst på sidan) som kan redovisa tre
generationer före probanden och lika många efter.
Patrik var dock inte riktigt nöjd med lösningen.
Släktöversikten tar stor plats på skärmen och kan
vara svår att orientera sig i
• Det har tillkommit en ny funktion för att lägga till
faddrar
• I Disgen 2018 har tillkommit en funktion Utökade
namn. Man kan t.ex. registrera flera efternamn för
kvinnor som fått nytt efternamn vid giftermål och
naturligtvis även för män som bytt efternamn. Man
kan bestämma vilka av de registrerade namnen
som publiceras vid utskrifter. Funktionen medger
också registrering av alternativa förnamn
• Möjligheten att göra utdrag, som fanns i Disgen 8.2,
är nu tillbaka i Disgen 2018. Med den funktionen
kan man t.ex. göra en födelsedagslista
• Även funktionen att Kontrollera och rätta
databasen som också fanns i Disgen 8.2 har återkommit i Disgen 2018
• Flera nya utskriftsmallar har tillkommit med Disgen 2018.
För en uttömlig redogörelse för funktionerna i Disgen 2018 hänvisade Patrik till programmets handledning som finns DIS webbsida. Flera i publiken berömde
handledningen, men några tyckte att dess innehållsförteckning är svår att orientera sig i. Patrik tipsade då om
att man kan använda sig av sökfunktionen som finns
längst till längst höger i menyraden.
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Efter Patriks genomgång och demonstration av Disgen 2018 gavs åhörarna möjlighet att ställa allmänna
frågor om Disgen 2018. Mera personliga frågor hänvisade Patrik till DIS Syds faddrar vid fadderborden.
Därpå blev det kaffepaus med Gunillas, Sivs och Pelles
goda mackor.

Kaffedags, främst i kön var Ingrid Böklin och bakom
är det Pelle som häller upp kaffe

Nyheter från DIS

mana medlemmarna att lämna in Disbytutdrag. Disbyt
är en fantastisk medlemsförmån för släktforskare.
Staffan informerade om att DIS Syds årsmöte 2019
kommer att äga rum den 31 mars 2019. Platsen blir Bellevue Park i Malmö. Staffan förutskickade att det kan bli
aktuellt att DIS Syd måste höja medlemsavgiften 2020
med hänsyn till Sveriges Släktforskarförbunds beslut
att höja avgiften för sina medlemsföreningar, där DIS
Syd är en.
Om någon medlem har förslag på styrelsemedlemmar i DIS Syd från nästa år kan de vända sig till valberedningens ordförande Christer Thörn (kontaktuppgifter
finns på sista sidan).
Staffan efterlyste också intresserade medlemmar
som kan tänka sig att jobba som faddrar eller utbildare
i föreningen.
Slutligen informerade föreningens vice ordförande
Lars-Åke Stenemo om det nyligen inledda samarbetet
med SeniorNet i Malmö och han hälsade medlemmar
välkomna till Bellevue Park Eddagatan 3 Malmö där
det arrangeras träffar varje tisdag mellan kl. 13 och 16.

Styrelseledamoten i DIS Syd Anders Lindberg är också
ledamot av föreningen DIS Styrelse och var den som
orienterade medlemmarna under denna punkt.
Han berättade att DIS på grund av otillräckliga resurser tvingats lägga utvecklingen av nya Disbyt på is.
Föreningen DIS årsmöte arrangeras 2019 av DIS Väst
i Mölndal på Scandic Mölndal den 9 mars.
DIS regionförening DIS Filbyter har tagit fram ett
utbildningsmaterial för Disgen 2018 som kan användas
för distansutbildning. DIS Syds styrelse går f.n. genom
det för att så småningom bestämma om vi också ska
använda oss av det (Se vidare sidan 16).

Övriga frågor
Under Staffans ledning
lämnades ordet fritt för
frågor. Han själv var intresserad av om medlemmar önskar få DISkutabelt som pdf i stället för
som tryckt tidning. Den
som är intresserad kan
kontakta staffan@dissyd.se.
Det har visat sig att
medlemmarna i DIS Syd
inte är lika duktiga som
medlemmarna i övriga
regionföreningar med att
lämna in Disbytutdrag.
Styrelsen vill därför uppDISkutabelt 2018-4

Fadderbordet, närmast sitter Disgenfaddern Bo Lundgren
och bortom honom står vårt Disbytombud Kent Hektor

Mats J Larsson
Bäck rättar

I DISkutabelt 3-2018 i referatet: Mellan Gammalt och
Nytt har det blivit ett felaktigt årtal. Mitt på sidan 13 i
högra spalten anges 1839 som landets sista offentliga
avrättning. Det rätta är den 18 maj 1876 då de ryktbara
Hjert och Tektor avrättades. De hade härjat bland annat
på Gotland. Hjert avrättades i Malmköping och Tektor
på Stenkumla backe söder om Visby. De blev de sista
offentliga avrättningarna, vilket fastslogs 1877.
Med vänlig hälsning Torsten Bäck
Någon Larsson hade fel, men rätt ska vara rätt. MJL
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Arkivens dag
Liksom ifjol firade min hustru och jag kvällen, innan
Arkivens dag, med en redig skånsk gåsamiddag,
svartsoppa, gås med sås och krås och äpplekaka, i
Lund tillsammans med goda vänner. Efter en natt i
Kävlinge återvände vi till Lund nästa förmiddag. På
lördagen den 10 november arrangerades nämligen
Arkivens dag - också vid ArkivCentrum Syd på Gastelyckan i Lund. I år hade jag lyckats att locka min bättre
hälft med mig. Ja, det är väl lika bra att erkänna det
direkt; det var Eslövsonen, Kalle Lind, diversearbetare i kulturbranschen, som drog.
Programmet varade
mellan kl. 10 och 15. Årets
tema var Fest & glädje,
alltid intressant eller hur?
Och årets program drog
en stor publik. Mer än 500
besökare kunde räknas
in innan man stängde för
dagen.
Årets utställningar
innehöll dokument och
föremål kring Fest och
glädje ur ArkivCentrum
Syds många samlingar.
Det gavs som vanligt fyra
föredrag under dagen;
Livet är en fest – musikrörelsens motsättningar med
den redan nämnde Kalle
Lind, Dans och danskultur
i 1700- och 1800-talets
Sverige med Eva Helen
Ulvros, professor i Historia vid Lunds universitet, Från
mellankrigstiden till kalla kriget och järnridåns fall, med
Anna Svensson tidigare chef vid Nationernas Förbunds
arkiv i Genève samt Har glädjen en historia? – historiska
idéer om glädje och skratt med Kristin Savin, forskare i
idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Referat
av Kalle Linds och Eva Helen Ulvros föredrag följer.
Det gavs fyra visningar av arkiven för dem som ville
se fyrtio hyllmil handlingar. Den som önskade kunde
delta i en kortkurs i släktforskning under Rolf Johanssons kompetenta ledning. Det fanns tipspromenad och
programpunkten Fråga en arkivarie. Skånes Släktforskarförbund (SkSF) var på plats med både bokbord och
Knektregister. DIS Syd hade en monter där vi demonstrerade Disgen 2018 och våra övriga produkter. Anders
I Andersson, Lars-Åke Stenemo och Magnus Hellblom
hade att svara på alla möjliga frågor som besökarna
ställde. Anders Lindberg avlöste dem så att de kunde
fika, men annars jobbade han åt Lunds Släktforskarförening, som fanns på plats och dessutom skötte om
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serveringen i kaféet. Arkivens dag i Lund arrangerades
av 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 i samverkan med SkSF och
DIS Syd.

Livet är en fest
Kalle Lind, som kallar sig diversearbetare i kulturbranschen, iförd den obligatoriska gubbakepsen, inledde
med ett hurtigt God förmiddag ungdomar!
Livet är en fest – är namnet både på en sång, en skiva
och en pjäs av och med Nationalteatern, som bildades i
Lund. Något som var viktigt. Kalle underströk det nämligen flera gånger. Det är progg förklarade han, och så
reflekterade han, närmast för sig själv; Ska jag säga, som
troligen är den i lokalen som har minst erfarenhet av den
progressiva musikrörelsen, men så kaxade han upp sig
och berättade om sina erfarenheter från Källbystugan,
där han som barn lärt sig grunderna i demonstrerandets
konst. Fröknarna hade förberett plakat som barnen
skulle fylla med slagord. Vi kom på ett sa Kalle; Ned
med dom vuxna. Och så började vi barn att marschera,
men det var inget kul, mindes Kalle, när vi märkte att
de vuxna också gick med i tåget!
Vad var proggen? Begreppet är flytande, inexakt
och subjektivt. Olika personer kan tolka in det mesta
eller nästan vad som helst i begreppet, fortsatte han.
Och alla som brydde sig hade orubbliga åsikter om
vad proggen var och
stod för. Progg står
för progressiv som
i progressiv rock, i
England framförd
av band som Jetro
Tull. Proggen skulle
vara en framåt nyskapande rörelse. I
Sverige stod proggen
för radikalitet, med
en lutning åt vänster. För vissa grupper, som KPMLr, var
det ett medel för att
uppnå revolution.
Publiken fick lyssna
på några musikaliska
exempel; Knutna näDISkutabelt 2018-4

var (Göteborg), Samla mammas manna (Stockholm) och
Krossa Kapitalet (Uppsala).
Proggen var en komplex rörelse, någonstans mellan
partimusik och partymusik. Kalle var oerhört nöjd med
sin formulering. Han hänvisade intresserade att studera
litteraturen på området t.ex. Håkan Lahgers Proggen
musikrörelsens uppgång och fall (1999) och Stefan Wermelins 99 proggplattor (2006).
Sedan uppehöll sig Kalle vid konflikten mellan det
livsbejakande och hedonistiska i proggen i jämförelse
med det politiska och strama. Och så fick vi lyssna på
urversionen av Livet är en fest med Nationalteatern.
Kalle anknöt till de fria teatergrupper som bildades
vid den tiden, många med anknytning till Lund som
teatergruppen Oktober och just Nationalteatern. Många
av deltagarna var sprungna ur Studentteatern i Lund
och hade studerat vid den då relativt nya utbildningen
Drama, Teater och Film.

Nationalteatern bestod av ca tio personer och hamnade så småningom via olika omvägar i Göteborg. Där
blev de motståndare till stadens etablissemang, kapitalister, sossar och den liberala pressen. Det finns en
nyutkommen bok med titeln Nationalboken- en bok
om Nationalteaterns historia (2018) av Peter Wahlqvist
och Lars Jacob Jacobsson, två gamla medlemmar ur
kollektivet, för den som vill veta mera, fortsatte Kalle.
Avslutningsvis försökte Kalle förklara skillnaden
mellan de proggare som stödde KPMLr och de som
stödde SKP. Där någonstans tappade jag greppet om de
olika bokstavskombinationerna, och vilka som fanns i
Göteborg eller Stockholm och vilka Jan Guillou stödde.
Och då ska ni ändå veta att jag tillhörde progressiv studentfront (PSF) under vänsterns hundra dagar i Lund
DISkutabelt 2018-4

våren 1972, så jag är ju inte helt bakom när det gäller
bokstavskombinationer på väg mot avgrunden.
Och så kallade Kalle Mikael Wiehe för den siste övervintrade proggaren och som kritiserades, när det begav
sig, för att Hoola Bandola Bands texter inte handlade
om kampen direkt – klasskampen alltså. Proggen, avslutade Kalle och lyfte på kepsen, är en mångfacetterad
musikform; den innehåller både mångfald och enfald!
Föredraget avslutades med en frågestund och de
flesta frågorna ställdes av Kalles morbror på uppdrag av
två damer som omgav honom (!). Till sist fick Kalle en
helt oväsentlig fråga om var han köper sina gubbakepsar. Kalle som är en välartad ung man svarade att det
gjorde han i två olika hattaffärer i Malmö, utan namns
nämnande.

Dans och danskultur i 1700och 1800-talets Sverige
Eva Helen Ulvros är professor i historia vid Lunds
universitet och berättade att hennes fritidsintresse är
just dans. Hon har skrivit boken Dansens och tidernas
virvlar (2004).
Hon menar att det dansas mindre nu än förr. Det var
vanligt med dans i olika sammanhang in på sextiotalet,
men det verkar numera vara allt ovanligare. Hon gav
exempel ur flera skriftliga källor om hur det dansats förr
i tiden. Kristin Meijer har i brev från 1830-talet berättat
om hur det dansades på 1830-talet i Karlshamn mellan
under jul- och nyårshelgerna. Melker Samuel Öman, en
professor på 1700-talet, har vittnat om dans i Småland
på sin tid, bl.a. dansen Väva vadmal. Britta Stjernsvärd
på Trolle-Ljungby har berättat om danser omkring år
1800. Då kunde även tjänstefolket få fylla vakanser i en
kadrilj. Årstafrun har vittnat om när det dansades vals
första gången 1799.
Mellan 1650 och 1850 fanns dansmästare vid Uppsala
universitet och vid Lunds universitet från dess grundande. En gentleman skulle
bl.a. kunna dansa och 1668
anställdes en dansmästare
från Paris vid Lunds universitet. Under ledig tid
kunde han undervisa i dans
på omkringliggande slotten,
även för kvinnor.
Men dans förekom inte
bara bland adel och borgerskap utan även i allmogen.
På 1800-talet dansades det
i lekstugor, men också vid
gillen och fester. När åk-
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rarna hade gödslats ställde man till med dyngdans
och efter potatisskörden blev det päregille. På Nordiska museet finns det mycket material om dans under
1800-talet och tidigt 1900-tal. Ringlekar för barn var
en ingång till dans bland bondebefolkningen. Efter
konfirmationen räknades man som nästan vuxen och
då blev det pardans i stället för ringlekar.
Att inte kunna dansa uppfattades som en brist i
uppfostran. Bondbröllop finns väl dokumenterade från
1700-talet. För de högre stånden arrangerades baler
i de högborgerliga hemmen och bland adeln. Under
1700-talet organiserades mer allmänna danstillställningar. Dessa s.k. assambléer var i och för sig öppna,
men i princip enbart för borgerligheten. Då fanns det
dansmästare i Stockholm. Inspirationen kom från utlandet, t.ex. Wien. År 1809 anordnade wienarna, som
älskade dans, 800 baler (!) i staden.
Under slutet av 1800-talet började det anläggas riktiga dansbanor i Sverige. Nu dansades det inte längre
enbart i vägskäl och på ängar. Nykterhets- och arbetar-

rörelsen anlade dansbanor och också Folkets Husrörelsen och Folkparkerna. Däremot var frikyrkorörelsen
negativ till dans och ansåg att det var syndigt att dansa,
medan statskyrkan var av motsatt åsikt. Folkdanslag
började bildas från 1880-talet samtidigt som det uppstod ett stort intresse för folkmusik och gamla danser.
Vad dansades då? Det var gruppdanser som menuett,
bondmenuett, kadrilj och anglais. Och det var pardanser som polska, vals, polka och masurka. Att dansa vals
ansågs vara syndigt, eftersom mannen ibland förde sina
ben mellan kvinnans. Omkring år 1800 var därför valsen
förbjuden i Böhmen, England och Ryssland.
Avslutningsvis bjöd Eva Helen Ulvros åhörarna på
några filmexempel på danser. Gustavs skål, en stillsam
gruppdans från slutet av 1700-talet, inspelad i Ystad
samt slängpolska från en uppvisning med Lunds studenters folkdanslag, filmad i Tjeckoslovakien.

Mats J Larsson

Släktforskardag i Helsingør
Lördagen den 6 oktober åkte 14 medlemmar från
DIS Syd över sundet till Helsingør. Släktforskardagen
var ett samarrangemang mellan DIS Helsingør och
DIS Syd. 15 deltagare kom från DIS Helsingør. Årets
arrangemang hölls i Kulturhus Syd, Vapnagård,
Helsingør Hovmarken 7.
Vi hälsades välkomna av Jørgen Petersen och Bent
Jeppesen från DIS Helsingör som berättade hur dagen
var upplagd. Undertecknad från DIS Syd berättade om
föreningarnas positiva samarbete. Det är tredje året på
rad som det arrangeras en gemensam släktforskardag.
Förmiddagen inleddes med en föreläsning av Bent
Jeppesen om lægdesrullor (generalmönsterrullor) och
hur man letar i dem på Arkivalier Online. Därefter hade
Jørgen Petersen en genomgång av de möjligheter som
Arkivalier Online erbjuder. Efter avbrott för kaffe och
wienerbrød arbetade danskar och svenskar
tillsammans och hjälpte varandra.
Till frokost serverades tvo stykker smørrebrød med øl eller vand. Det smakade dejligt!
Under måltiden utbytte deltagarna från de
båda länderna nyttiga erfarenheter.
På eftermiddagen tog undertecknad över
och berättade om nyheterna i Arkiv Digital,
bl.a. hur man kan söka i registret Befolkningen
i Sverige 1860-1930. På förslag från deltagare
visade jag hur man söker efter en viss person
och hur man från registeruppgiften direkt
kan hitta personen i husförhörslängden eller församlingsboken. Jag repeterade också
hur man rent allmänt använder sig av Arkiv
Digital Online.
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Efter eftermiddagskaffe med god äppelkaka arbetade deltagarna i blandade grupper med att söka i
Arkiv Digital. Även i år kunde vi erbjuda deltagarna
en gratis vecka med Arkiv Digitals basabonnemang i
webbversion.
Det blev en mycket lyckad släktforskardag där
många av deltagarna hittade nya uppgifter om sina anor.
Min fråga om deltagarna önskade utbyta e-postadresser
för fortsatta kontakter besvarades positivt. Alla godkände det, viktigt med hänsyn till GDPR.
Vi hoppas på en ny Släktforskardag tillsammans år
2019 och då på denna sida av Öresund.

Anders Lindberg

Utbildningsansvarig DIS Syd
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Tolka rätt – bokrecension
Torbjörn Wahlström och Thorulf Imselius har skrivit
en Handledning i tolkning av gamla handskrifter.
Den kom ut i augusti ifjol. Författarna har sedan
flera år genomfört kurser i tolkning av gamla texter. De
vill med sin bok Tolka rätt! förmedla sina erfarenheter
och kunskaper. Torbjörn Wahlström kallar sig avdankad matematiker, egen företagare och konsult inom
tillverkningsindustrin. Torbjörn är släktforskare sedan
2010 och är numera ordförande i DIS regionförening
Filbyter, som omfattar Östergötland och södra Sörmland. Thorulf kallar sig avdankad trädgårdsmästare
och släktforskare sedan 25 år. Även han är aktiv i DIS
Filbyter och har medverkat i föreningens kurser Tolkning av gamla texter.
Författarna lägger fokus på bokstävernas utformning. En bokstav kunde skrivas på mer än tio olika
sätt. Det finns tabeller som visar hur en bokstav såg ut
under 1600- eller 1700-talet, men flesta av dem träffar
man mycket sällan på. Författarna har i stället valt att
presentera bokstäverna i ord där de förekommer. Varje
bokstav studeras i fyra till nio ord för perioden 16001830. Orden hämtas direkt ur källorna kyrkoböckerna
hos Arkiv Digital, men även kyrkoböckerna i Riksarkivets digitala forskarsal kan användas för att få övning
i att tolka gamla handskrifter.
Jag är imponerad av författarnas arbete med att
framställa sin bok och med bredden i de exempel som
finns i deras övningar i att tolka bokstäver, ord och
texter. Boken är indelad i 15 avsnitt på totalt 140 sidor
och börjar med Paleografi som är vetenskapen om
skriftens utveckling och användning i äldre tider samt
läsning och tolkning av handskrifter. I förordet skriver
författarna att läsarna kan hoppa över det avsnittet.
Jag som studerade ämnet inom ramen för historia i
Lund för mer än 50 år sedan, utan att då förstå att jag
skulle få nytta av mina kunskaper långt, långt senare,
rekommenderar att man läser avsnittet Paleografi som
en introduktion till ämnet.
Avsnitt två behandlar det svenska skolväsendet,
avsnitt tre behandlar olika stiltyper med exempel från
1620 till 1880. I avsnitt fyra ger författarna exempel på
hur små och stora bokstäver kunde skrivas alltså från a
och A till ö och Ö. Här ges också exempel på bokstavsformer som kan förväxlas.
Avsnitt fem innehåller avstavningar medan i avsnitt
sex redogörs för hur förkortningar har använts under
århundradena. I avsnitt sju behandlas vanligt förekommande ord, både speciella ord och dess stavningar och
gamla ord och uttryck, men även vanliga latinska ord i
kyrkoböckerna. Så nyttigt, så nyttigt! Så följer i avsnitt
åtta gamla ordföljder, särskrivningar, inskjutna satser
och insprängda latinska ord. Avsnitt nio behandlar
DISkutabelt 2018-4

gamla mynt och mått
– med bra listor att
leta i när man behöver
dem.
Därpå följer ett
antal avsnitt med
övningar i att tolka
texter i olika källor
och under skilda tider; avsnitt tio från
generalmönsterrullor,
avsnitt elva från kyrkböcker, födelse- och
dopböcker, död- och
begravningsböcker
samt lysnings- och
vigselböcker. Texter från sockenstämmor och kyrkoråd innehåller övningarna i avsnitt tolv. Det trettonde
avsnittet kallas texter om speciella händelser t.ex.
Biskopen i Kalmar som skrivit om de skador han fått
när fallit nedför en trappa eller en vädjan från Anna
Wasa till en adelsman om att närvara vid ett dop. I det
fjortonde avsnittet övar man på att läsa och tolka bouppteckningar medan det femtonde och sista avsnittet
innehåller texter i domböcker.
Efter frågornas källhänvisningar har författarna
skattat texternas svårighetsgrad på en skala 1 – 5 där
5 är svårast. I övningarna i kyrkoböckerna har man
inte tagit med exempel från husförhörslängder eller
församlingsböcker eftersom de sällan innehåller sammanhängande texter.
Till samtliga övningar finns det facit i form av en
tolkning av texten och även ett förtydligande till modern svenska. Det vill till att ha god självdisciplin och
inte tjuvtitta på tolkningar och förtydliganden innan
man har försökt att tolka övningsexemplen själv.
Författarna skriver att det är roligt, intressant och
lärorikt att tolka gamla handskrifter. Man kan bli bra
på det, men det finns inga genvägar. Det är bara att öva,
öva och åter öva. Det skriver jag gärna under på!
Jag har i tio år haft kurser på Kristianstads pensionärsuniversitet som kallas Mats frågelåda. Eleverna får
i förväg ställa valfria frågor inom ämnet släktforskning,
men merparten av tiden ägnas åt frågor om tolkning av
texter av notiser i kyrkoböcker och bouppteckningar.
Det har gett mig en bra övning i att tolka texter. Skulle
jag kunna tänka mig att använda mig av Tolka rätt! som
kursbok i ämnet? Det skulle jag visst göra!

Mats J Larsson
Boken Tolka rätt! kostar 275 och säljs via DIS Filbyter https://
dis-filbyter/butiken. Författarna har även gett ut Tolka rätt
– fördjupning som kostar 175 kr och kan köpas på samma
ställe. Medlemmar i DIS Filbyter får köpa böckerna billigare.
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En skön själs bekännelse
Man ser ofta på t.ex. Facebook och annorstädes frågan: Vilket släktforskarprogram är bäst att ha sitt
släktträd på? Vilket släktforskarprogram använder
du? Mitt svar är oftast: Det är beroende på tycke och
smak. Alla, de flesta program, har sina styrkor, men
också sina svagheter.
Jag har Disgen 2018. Ja, det är väl inte så kontroversiellt i detta sammanhang. Jag gillar Disgen även
om det också har sina svagheter, ofta svagheter för mig
därför att min släktforskning går i vågor, mer på vintern – mindre på sommaren, och då glömmer jag ibland
hur jag utförde en viss speciell åtgärd. En sådan sak är
kartfunktionen, en i mitt tycke absolut bäst bland alla
program (Genney har också en men den har jag inte
provat), men jag behärskar den inte till fullo ( jag hör
ropen: gå på kurs!).
En av Disgens styrkor är Faddrarna som kan tillfrågas om det mesta. Även om jag även där hittat svagheter:
Jag har vid något tillfälle ställt en fråga, men inte fått
något svar eller någon kontakt över huvud taget.
En svaghet jag tycker gäller för Disgen är att jag inte
hittat ett sätt att ha min släktforskning även redovisad
på min smartphone. Jag behöver inte kunna redigera
på mobilen (även om det kanske också skulle vara bra),
men det skulle vara suveränt att enkelt ta fram mitt
släktträd oavsett var jag är.
Därför har jag ytterligare ett program som jag försöker köra parallellt. Det är Geneanet. Även detta program
har sina svagheter, bl.a. bildfunktionen där jag inte kan
koppla en bild till en viss händelse, utan bilden tycks
hamna i något slags samlingsarkiv för personen. Men
som sagt, så fort jag gjort något på Geneanet på datorn
har jag det också på min smartphone, förutom bildarkivet, men porträttbilden hänger med. Hur det fungerar
den dagen jag har upp mot 10 000 släktingar inlagda
vet jag förstås inte, men varför skulle det inte fungera?

Geneanet har också fördelen att jag har programmet
i Molnet. Det innebär alltså att om datorn kraschar så
är inte mitt släktträd försvunnet. Jag har förstås också
säkerhetskopierat Disgensläktträdet på en extern hårddisk.
Geneanet har också en påminnelsefunktion för födelsedagar, det kommer ett mail. Perfekt för mig som
är glömsk.
Jag använder heller inte Gedcom för att hålla båda
programmen uppdaterade mot varandra. Jag har Disgen
som huvudprogram, och när jag sedan gör motsvarande
ändring/komplettering på Geneanet gör jag det manuellt. Jag har funnit att jag då ofta kommer på något nytt
som jag kan komplettera med, när jag egentligen gör om
samma sak på det andra programmet, och på det viset
tycker jag släktträdet med dess uppgifter blir mer levande, inte bara en namnuppräkning a la telefonkatalogen.
Jag gör alltså allt två gånger, det tar lite extra tid, men
jag tycker det lönar sig.
Geneanet har också en automatisk matchningsfunktion. Genom den har jag hittat ett halvsyskon som vi
inte hade en aning om. Inte
heller halvsyskonet kände till
oss. Vi har också hittat släkti-släkten längre bak bland
anorna. Skam till sägandes
har jag ännu inte använt
Disbyt, men det kommer jag
snart att göra.
Dessutom är det trevligt
och positivt med alla lokalföreningar som finns inom DIS.

Tom Barckman

Medlem 27488 med sin
julhund Dino

FamilySearch medverkar i Malmö
FamilySearch ansvarige för dess Släktforskningscenter
i Malmö, Lena Stångberg, kommer med jämna mellanrum att medverka i DIS Syds program på Bellevue Park
i Malmö och bistå medlemmar i att finna sina rötter i
den världsomspännande databasen som FamilySearch
förfogar över.
FamilySearch är en stiftelse som grundats av mor- Lena Stångberg, FamilySearch, DIS Syds rådgivare Viveka
monkyrkan, Jesu Kristi kyrka av sista dagens heliga. Kristiansen och Lars-Åke Stenemo v. ordförande DIS Syd
Dess databas grundas på alla de uppgifter som medlemmarna samlat in. År 2012 träffades avtal med Ancestry hjälp för att reda ut släktförhållandet. Disbyt är troligen
respektive MyHeritage om ett utbyte av uppgifter.
överlägset för svenska förhållanden medan FamilyFamilySearch gör i likhet med DIS inga DNA-tester, Search har samma egenskap globalt.
men när väl två personer fått träff på varandra, verkar
FamilySearch på samma sätt som Disbyt var till god Lars-Åke Stenemo
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Kursböcker Disgen 2018

Sedan Disgen i sin senaste version lanserades våren 2018 har två av DIS regionföreningar utarbetat
utbildningsmaterial om det nya programmet som finns till försäljning; DIS Bergslagen och DIS Filbyter.
DIS Syds styrelse har skaffat båda kursböckerna och räknar med att i december bestämma vilken av dem
som kommer att användas vid utbildningar om Disgen 2018 i vår region.

DIS Bergslagen

DIS Filbyter

DIS Bergslagens kursbok, som heter DISGEN
Grundkurs, har utarbetats av Göran Thomasson och
Gun Utterström. Kursboken är en vidareutveckling av
tidigare utgåvor för Disgen 8 och Disgen 2016. Boken
är uppdelad i nio kapitel eller kursavsnitt och omfattar
totalt 196 sidor.
Kursen är upplagd med övningar som deltagarna
ska genomföra. Den bygger inte på att man övar genom
att registrera den egna släkten, utan man övar i stället
med det persongalleri som tillhandahålls i kursdokumentationen. Till kursen hör därför en kursdatamapp
med säkerhetskopior.
Den ska säkerställa att kursdokumentationen har
rätt utseende när ett nytt kursavsnitt startar. Vid lärarledda kurser ser kursledaren
till att mappen är laddad med
säkerhetskopior. Det är en
styrka vid en lärarleddutbildning att deltagarna kan se om
de har gjort fel och snabbt få
tillgång rätt material genom
säkerhetskopiorna
Den som väljer att använda
DIS Bergslagens kursbok för
självstudier kan ladda hem
säkerhetskopiorna från DIS
hemsida.
Kursen är, som jag uppfattar den, främst avsedd för
lärarledd utbildning, där man går genom ett avsnitt
per träff. När jag recenserade kursboken för Disgen
8.2 i DISkutabelt 2010-3 (sid. 7) tyckte jag att det behövdes en kompletterande studiehandledning eller en
omarbetning av kursboken för självstudier och jag har
samma invändning när det gäller den nya kursboken.
Kursboken säljs i DIS webbshop och kostar 280
kr, https://shop.dis.se/prestashop/. DIS Syd har också
boken till försäljning genom vår kassör Marie Munke
(kontaktuppgifter finns på sista sidan).

DIS Filbyters kursbok heter DISGEN 2018 Grundkurs
och har utarbetats av Bertil Lindqvist. Även denna
bok bygger på kursboken för Disgen 2016 och har sitt
persongalleri från Karl-Edvards Thoréns Grundkurs
Disgen, som använts av DIS Filbyter under flera år.
Bertil Lindqvist ser till att anpassa kursboken till de nya
versioner som tillkommer i Disgenprogrammet, vilket
är en styrka. Den kursbok som jag har heter utgåva 2.
Kursboken är på totalt 107 sidor och kan uppdelas
i Introduktion (sid. 2-35), Grundkurs (sid. 36-75) och
Fördjupning (sid. 76-108). Kursboken kan användas antingen för lärarledd utbildning eller för distansstudier.
För distansstudier har Bertil Lindqvist utarbetat ett
fyrasidigt kompendium. Det innehåller tips och förslag till avsnittsindelning vid
distansstudier. Den som väljer
kursen som distansstudier genom DIS Filbyter tilldelas en
handledare, som håller kontakt
med eleven via e-post, telefon
eller Team Wiever.
Inte heller DIS Filbyters
kursuppläggning bygger på att
kursdeltagarna övar och registrerar uppgifter från den egna
släkten utan man använder sig
av Karl-Edvard Thoréns persongalleri. Persongalleriet
består av verkliga personer som kan kontrolleras i kyrkoböcker och register.
Den som väljer distansstudier skickar efter varje
avslutat kapitel en säkerhetskopia till handledaren.
Handledaren kontrollerar säkerhetskopian och meddelar eleven om han eller hon gjort fel och föreslår
eleven att rätta felen.
Kursavgiften för distansutbildningen är 1 000 kr
inklusive kursboken och kompendiet. Medlemmar i
DIS regionföreningar betalar 800 kr. Vill du veta mera
så är adressen https://dis-filbyter.se/distansutbildningdisgen-2018-grundkurs/.

Du kommer väl
ihåg att skicka in
ditt Disbytutdrag
DISkutabelt 2018-4

Mats J Larsson
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Program för DIS Syd våren 2019

Reservation för ändringar – kontrollera på vår hemsida www.dis-syd.se
ÅRSMÖTE DIS Syd
2019-03-31
Plats: Bellevue Park, Eddagatan 3, Malmö
Föredrag: Inte bestämt ännu.
Tid: 13.00-16.00

2019-05-25
Disgenträff
Tema: Patrik Hansson och Anders Larsson svarar på
inskickade frågor. Frågor skickas i god tid till
eslov@dis-syd.se.

SLÄKTFORSKNINGENS DAG
2019-01-19
Anordnas på flera orter i Blekinge, Halland och
Skåne. Kotrollera med din släktforskarförening.

KLIPPAN
Plats: Åsbo Släkt- och folklivsforskares lokal,
Sågenhuset Ängelholmsgatan 9, Klippan

ESLÖV
Plats: Medborgarhuset, ingång Södergatan 29
(sidoingång), Eslöv
Tid: 13.00-16.00
Obligatorisk anmälan (ange datum i ämnesfältet)
Kontaktperson: eslov@dis-syd.se
Kostnad: 40 kr inklusive kaffe, te och smörgås.
2019-02-02
Disgenträff
Tema: Anders Larsson hjälper Disgen-nybörjare att
komma igång.
2019-02-23
Disgenträff
Tema: Anders Larsson visar utskriftsmallarna och
hur du justerar utskrifterna efter eget behov.
2019-03-02
DIS-träff
Tema: Anders Larsson visar Dispos, en genväg till
kyrkoböckerna.
2019-03-30
Disgenträff
Tema: Anders Larsson visar Family Tree (DNA) och
kopplingar till Disgen.
2019-04-06
Disgenträff
Tema: Anders Larsson hjälper dig städa din databas
och rätta fel.
2019-04-27
Disgenträff
Tema: Program inte fastställt ännu.
2019-05-04
Disgenträff
Tema: Program inte fastställt ännu.
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Eftersom vi flyttar till nyrenoverade lokaler i januari
2019 vet vi ännu inte hur vårens program kommer
att utformas. Mer information kommer i DIS Syds
månadsbrev som alla medlemmar med e-postadress
får. Vi räknar med att komma igång i januari och ha
öppet tisdagar kl. 18.30 - 21.00 jämna veckor. För mer
information kontakta Marie Munke,
marie@dis-syd.se, 0703-44 21 12
Kartkurser
Det kommer också att ordnas kartkurser i Klippan
våren 2019, både grundkurs och fortsättningskurs.
Eftersom vi får nya lokaler har vi ännu inte bestämt
datum för kurserna. Är du intresserad så skicka ett
e-brev till Lena Ringbrant Ekelund, lena@dis-syd.se,
0702-32 00 79. Det finns åtta platser per kurs.
LUND
Plats: Arkivcentrum Syd, lokal Fasickeln,
Porfyrvägen 20, Lund.
Tid: 14.00-17.30
Obligatorisk anmälan till Anders Lindberg,
anders.lindberg@dis-syd.se, 0708-39 79 08
Kostnad: 40 kr inklusive kaffe, te och kaka.
2019-02-21
DIS-träff
Tema: Analyser, Rättning, Bearbetning.
Torgny Larsson, Magnus Hellblom och Anders Lindberg guidar och svarar på frågor.
2019-04-04
DIS-träff
Workshop: Få hjälp av en fadder. 20 platser. Först till
kvarn
Torgny Larsson, Magnus Hellblom och Anders
Lindberg guidar och svarar på frågor.

Vårprogrammet fortsätter på nästa sida
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Program för DIS Syd våren 2019

Reservation för ändringar – kontrollera på vår hemsida www.dis-syd.se
MALMÖ
Plats: SeniornetNet Malmö/DIS Syd, Bellevue Park,
Eddagatan 3, Malmö (busslinje 1 från Triangeln)
Kontaktperson: Lars-Åke Stenemo,
stenemo@dis-syd.se.
Varje tisdag 13.00-16.00 Släktforskare/IT-café.
Några funktionärer finns på plats vid varje träff för
att hjälpa medlemmar med Disgen och släktforskning
och pröva-på-verksamhet för alla. Gör gärna ett
studiebesök för att se vad DIS-syd kan erbjuda.
Kurser och olika arrangemang
kommer att anordnas efter hand. För
vidare information se vår hemsida
och Facebook (se sid 2).
Vi är populära. Boka därför plats via
www.kulturcentralen.se.
RONNEBY
Plats: ABF:s lokaler på Kungsgatan 2
Tid: 10.00-14.00
Kontaktperson: Bo Lundgren, bo@dis-syd.se, 073528 88 25. Ingen anmälan. Fika serveras till självkostnadspris.
Vårens tema: Disgen 2018, erfarenheter och tips.
2019-01-12

2019-02-09

2019-03-09

2019-04-13

Att skriva släkthistoria i Malmö
Vi startar vår första kurs i att Att skriva släkthistoria i
Malmö till våren. Kursen kommer att ledas av Joacim
Blomqvist. Han är frilansjournalist, författare och översättare. Han har dessutom undervisat vid folkhögskola, universitet och skrivit två böcker.
Att skriva en bok, en essä eller biografisk textnotis i Disgen
utifrån sin egen släkthistoria
kan vara svårt. Att få denna
text så intressant att den uppskattas av andra, än huvudpersonerna, kan vara en verkligt knepig uppgift. En
skrivarcirkel kan vara en god början.
Vi kommer under träffarna att skriva övningar
relaterade till den text man arbetar med. Det kan bli
olika teman vid varje kurstillfälle, berättar Joacim och
övningar som rör stil och berättarkonst.
Vidare information kommer att finnas på vår hemsida, berättar Lars-Åke Stenemo, stenemo@dis-syd.se.

DISkutabelt 2018-4

Grunderna i Disgen 2018
Vi planerar för en studiecirkel våren 2019 om
grunderna i Disgen 2018 tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan i Ronneby. Det blir 5 träffar
och du använder egen dator där du installerat Disgen
2018.
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, vid torget
Kontaktperson: Staffan Knös, staffan@dis-syd.se,
070-595 13 38
SÖLVESBORG
Plats: Folkets Hus ABF:s lokaler, Bancks väg 6
Tid: 16.00-19.00
Kontaktperson: Bo Lundgren, bo@dis-syd.se, 073528 88 25. Ingen anmälan. Fika serveras till självkostnadspris.
Vårens tema är hur du använder Disgen 2018, erfarenheter och tips.
2019-01-20

2019-02-17

2019-03-17

2019-04-28

Inte ett julträd utan ett
verkligt släktträd skapat
av de yngsta i släkten Girhammar, kanske med lite
hjälp av Gunnel Girhammar. Personerna är löven
i trädet.
Med den bilden önskas
alla medlemmar
GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR

DISkutabelt som pdf ?
Vi erbjuder nu möjligheten att få DISkutabelt som
pdf istället för i tryckt form. Samtidigt som tidningen
kommer ut, får du pdf-filen med e-post. Det ger både
en minskad belastning på miljön och en besparing för
föreningen.

Vill du ha tidningen som pdf?
Kontakta Staffan på: staffan@dis-syd.se.
19

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

Styrelse
Ordförande
Staffan Knös
Gångbrogatan 2
372 37 Ronneby
070-5951338
staffan@dis-syd.se
Vice ordförande
Lars-Åke Stenemo
Kasinogatan 1
211 44 Malmö
070-6581882
stenemo@dis-syd.se
Kassör
Marie Munke
Smålandsvägen 38
286 35 Örkelljunga
070-3442112
marie@dis-syd.se

Ledamot
Lena Ringbrant Ekelund
Kamrersgatan 17
264 31 Klippan
070-2320079
lena@dis-syd.se

Disgen
Carl Strandberg
Arkitektgatan 53
215 63 Malmö
0705-942775
carl@dis-syd.se

Ledamot
Magnus Hellblom
Soldat Bohms gata 13
226 51 Lund
0733-360102
magnus@dis-syd.se

Disgen
Magnus Hellblom
Soldat Bohms gata 13
226 51 Lund
0733-360102
magnus@dis-syd.se

Faddrar
Disgen
Anders Larsson
Mellang 3 A lgh 1103
233 32 Svedala
anders@dis-syd.se

Sekr, webmaster
Anders I Andersson
Svarvaregatan 6
216 18 Limhamn
0706-849685
webmaster@dis-syd.se

Disgen
Arne Sörlöv
Norra Alnaryd 216
370 33 Tving
0721-505333
arne.s@dis-syd.se

Utbildningsansvarig
Anders Lindberg
Luzernvägen 1 D
227 38 Lund
0708-397908
anders.lindberg@dis-syd.se

Disgen
Bengt Kjöllerström
Östra Vallgatan 41
223 61 Lund
070-2703944
bengt@dis-syd.se

Ledamot
Bo Lundgren
Tostebergavägen 11
295 73 Nymölla
0735-28 88 25
bo@dis-syd.se

Disgen
Benny Olson
Göingegatan 26
291 38 Kristianstad
0701-439407
benny@dis-syd.se

Ledamot
Kerstin Olsson
Östra Ströö 2602
241 91 Eslöv

Disgen
Bo Lundgren
Tostebergavägen 11
295 73 Nymölla
0735-28 88 25
bo@dis-syd.se

Disgen
Staffan Knös
Gångbrogatan 2
372 37 Ronneby
070-5951338
staffan@dis-syd.se
Disgen
Torgny Larsson
Östra Hyllievägen 17
216 21 Malmö
0707-414018
torgny@dis-syd.se
Min Släkt
Lotta Sörensen
Nexövägen 27 C
294 35 Sölvesborg
0760-141262
lotta@dis-syd.se
Apple/Mac
Helge Olsson
Västergatan 28
231 70 Anderslöv
0410-20002
helge@dis-syd.se

Karthantering
Lena Ringbrant Ekelund
Kamrersgatan 17
264 31 Klippan
070-2320079
lena@dis-syd.se

Övriga funktionärer
Valberedning ordf
Christer Thörn
Perstorp 405
284 92 Perstorp
0709-967687
christer@dis-syd.se
Disbytombud
Kent Hektor
Götgången 18
271 44 Ystad
0707-530201
kent@dis-syd.se
Redaktör
Mats J Larsson
Lekholms väg 35
291 46 Kristianstad
0703-727501
mats@dis-syd.se

Hedersordförande
Jan Nilsson
Lagerlöfs väg 14
245 32 Staffanstorp
046-255788
jan@dis-syd.se

Linux, Gramps
Thomas Björk
Jeppas gränd 1
243 30 Höör
077-3788685
thomas@dis-syd.se

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

