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Välkommen till DIS Syd

Mats J Larsson, mats@dis-syd.se
Tryck
Mixi Print AB, Olofström

Vi gör din släktforskning enklare

DIS Syd
Porfyrvägen 20, 22478 Lund

Vi erbjuder våra medlemmar i
Skåne, Blekinge och södra Halland:

Org.nr 846005-7527
Facebook: https://www.facebook.com/
ForeningenDISSyd/
Hemsida: http://www.dis-syd.se
Årsavgift
Helbetalande 70 kr
Familjemedlemskap 35 kr
Medlemskap i DIS centralt fordras.

•

Stöd och hjälp med att använda datorn i släktforskning
från vår supportorganisation (faddrar)

•

Kurser, träffar och workshops i Disgen, Disbyt, Dispos
och Kartor på flera orter i DIS Syd

•

Intressanta föredrag och trevliga släktforskarkontakter

•

DISkutabelt är föreningens medlemsblad som innehåller erfarenheter, tips och föreningsnytt och kommer
ut fyra gånger om året

•

DIS Syd skickar varje månad ett nyhetsbrev om aktuella
frågor och kommande träffar eller utbildningar i regionen.

Helbetalande 180 kr
Familjemedlemskap 90 kr
Adressändring
Anmäls alltid av medlemmar via:
http://www.dis.se/sjalvservice - medlemmar.
Annonspriser
Helsida 2 000 kr
Halvsida 1 000 kr
Kvartsida 800 kr

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.

Åttondelsida 400 kr
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Tack Kerstin & släktforskarsommar

D

IS Syd höll stadgeenligt sitt
årsmöte den sista mars på Bellevue Park i Malmö och ett 60 tal
medlemmar mötte upp. Reportage
från årsmötet finns på sidan 11. Jag
vill här rikta ett stort tack till LarsÅke Stenemo och till Kerstin Olsson
som lämnade styrelsen vid årsmötet.
Jag fick den stora äran att genom årsmötets beslut utnämna Kerstin till
hedersmedlem i DIS Syd. Kerstin har
varit medlem i DIS i 31 år, alltså ända
sedan 1988. Dessutom var hon en av
grundarna av DIS Syd för 27 år sedan
och har suttit i vår styrelse ända sedan dess, varit aktiv som Mac-fadder
och ansvarat för otaliga DIS-träffar
i Eslöv. Otroligt! Jag riktar ett stort
tack till Kerstin för hennes långa och
stora engagemang!
Jag välkomnar också de nya ledamöterna i styrelsen; Torgny Larsson,
vår mångårige fadderkoordinator i
DIS, välkänd av många samt Viveca
Kristiansen, som är en av de ansvariga för våra aktiviteter på Bellevue
Park tillsammans med SeniorNet
Malmö. Välkomna!
Jag ber att få tacka för förtroendet
att få vara ordförande för föreningen
ytterligare ett år. Jag hade hoppats
att valberedningen kunde hitta en
annan person som var beredd att
axla ordförandeskapet i vår förening.
Lämpligen boende lite mer centralt
i regionen än vad jag gör.
Vid vårt konstituerande styrelsemöte valdes Viveca Kristiansen
till vice ordförande samt omvaldes

Marie Munke som kassör och Anders I Andersson som sekreterare.
Styrelsens ambition är att fortsätta
att arbeta med att hjälpa våra medlemmar med att utnyttja dator och
lämpliga programvaror i sin släktforskning, genom våra lokala träffar.
Hela vårt digra program för höstens
träffar och cirklar hittar du längst
bak i tidningen.
Till vår hjälp har vi många duktiga utbildare och faddrar, som du
som medlem kan du knyta kontakt
med vid träffarna eller som du kan
kontakta om du får strul med dator
eller programvara. Vår support till
medlemmarna genom vår fadderorganisation är en av Föreningen
DIS och DIS Syds styrkor. Kontaktuppgifter till faddrarna hittar du
på baksidan av DISkutabelt samt i
Diskulogen.
Under april månad släpptes en
ny version av Disgen; Disgen 2019.
Denna version innehåller en del
nymodigheter samt en hel del förfiningar av programmet som kan
bli till nytta. Faddrarna finns, som
tidigare sagts, till hands om du behöver hjälp med uppgraderingen
till Disgen 2019. DIS ambition att
komma med en ny version varje år,
uppfylls alltså härmed och under
devisen: Liten peng - mindre antal
nyheter ofta.
Nästa stora släktforskarhändelse
är Släktforskardagarna i Borås den
24-25 augusti. Här kan du knyta kontakter med andra släktforskare och

lyssna på många spännande fördrag
och hitta mässerbjudande på olika
produkter, abonnemang, böcker,
CD/DVD mm. Självklart finns DIS
på plats med en monter, och även
här bjuds det på spännande föredrag
och demonstrationer. I DIS monter
kommer DIS Syds funktionärer att
finnas.
Res nu ut i den vackra svenska
sommaren och besök de gårdar och
byar där dina anor levat och verkat
och glöm inte kyrkogårdarna. Dokumentera gärna med att fotografera
platserna och gravstenarna innan de
försvinner och spara bilderna i din
bildbank. Lämpligen kan bilderna
även användas i Disgen, för att levandegöra din släkt genom tiderna.
En härlig släktforskarsommar
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 nästa nummer är den 9 september.
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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Fotot på första sidan har tagits av Lena Ringbrant
Ekelund. Övriga fotografer är Bo Lundgren, Hans
Bjernevik, Jan Nilsson, och redaktören. Viveca
Kristiansen och Torgny Larsson har bidragit med
sina porträtt. Torgny Larsson har också bidragit med
illustrationer till sina artiklar.
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Redaktörens spalt

S

å har det kommit en ny version
igen av DIS släktforskningsprogram Disgen – denna gång Disgen
2019. Programmet kom strax efter
påsk. Knappt har man sjungit i påskdagsmässan med kören och hunnit
svälja påskalammet, så ska man
installera och lära sig alla nyheter
i programmet. Som om det inte är
nog att redaktören sliter för att få ut
årets andra nummer av DISkutabelt.
Tidningsmakandet går naturligtvis
före anser en sann redaktör. Disgen
2019 får för min del vänta till maj.
Men jag tänker inte bara på mig
själv – läsarna ska naturligtvis kunna
få reda på vad som är nytt i Disgen
2019 i sin tidning. Därför hittar ni
en artikel här intill med rubriken
Dags för Disgen 2019, skriven av
den tidigare fadderkoordinatorn
och Malmöpågen Torgny Larsson,
som sedan april är ledamot av DIS
Syds styrelse. Han presenteras i tidningen tillsammans med Skivarpstösen Viveca Kristiansen också
ny i styrelsen och tillika dess vice
ordförande. Torgny, har dessutom
bidragit med artikeln Trender i släktforskningen – mycket förtjänstfullt.
På Torgnys initiativ beslutade
DIS styrelse att arrangera DIS Verkstäder runt om i regionen där medlemmarna ska få hjälp både med
att installera programmet och att

konvertera äldre versioner till
Disgen 2019. I skrivande stund får
jag rapporter om att de första DIS
Verkstäderna i Lund och Malmö
varit mycket lyckade med många
deltagare. Dessutom fick vi flera
nya medlemmar – gott så!
Lena Franzén som skrivit recensionen av boken Malmö då och nu
är en av mina elever i cirkeln Mats
frågelåda.
Jag är medlem i Lomma-Burlöv
Släkt- och Folklivsforskare och har
några gånger bidragit med artiklar
i deras medlemsblad AnSkriften.
Redaktören Kjell Jönsson kontaktade mig för ett halvår sedan och
undrade om jag kunde tänka mig
att dela med mig av några opus
som tidigare varit publicerade i
DISkutabelt. Det kunde jag. Han
kunde i sin tur bidra med en artikel
om Tuve Nilsson Hasselquist, en
svensk präst som emigrerade till
USA och som gjorde sig en minst
sagt märklig karriär där. Därför
kan vi i tidningen presentera första
delen av Från Hasslaröd till Rock
Island, fortsättning följer.
Minnesgoda läsare kommer
ihåg min artikel Vems var passet?
i förra numret. Jag hade ju inte
kunnat hitta uppgifter om var och
när den svenska skådespelerskan
Sigrid Borgström gifte sig med den

engelske skeppsagenten George
Walter Sheppard. Knappt hade
jag hunnit få första numret av
DISkutabelt i brevlådan förrän
det plingade till i e-postkorgen.
Det var Lennart Nordh som hörde
av sig. Han hade, som han skriver,
roat sig med att leta efter Sheppard
i svenska dagstidningar (https://
tidningar.kb.se/). Lennart hade funnit att Direktören för Transwaal
Mines och skådespelerskan Sigrid
Borgström gift sig i Nagasaki i Japan
den 20 oktober 1905. Nedan följer
artikeln om vigseln ur tidningen
Svea den 8 november 1905.
Vilka läsare vi har - Stort tack
Lennart!

Jag önskar er
nöjsam läsning och
en trevlig sommar
Mats J Larsson
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Dags för Disgen 2019

isgen 2016 kom i mars 2016, då med en ny modernare databas i botten. Nästa fulla betalversion
blev Disgen 2018, som kom i april 2018. Till 2018 har
det kommit två uppdateringar och aktuell version
(från september 2018) är Disgen 2018.2. Nu kommer
Disgen 2019 som nästa betalversion, och den har en
egen licensnyckel.

Installation

• Uppgradering kan göras från Disgen 2018, Disgen
2016 och Disgen 8
• Disgen 2019 laddas ner från DIS hemsida, där du
också köper licens för den
• Vid installation av Disgen 2019, så avinstalleras de
tidigare programversionerna för Disgen 2018 och
Disgen 2016. Dina datamappar påverkas inte av
installationen, och de finns normalt även kvar i din
lista i Hantera datamappar
• Första gången du öppnar en datamapp i Disgen 2019
så uppdateras databasen i den datamappen automatiskt, och datamappen kan därefter inte användas
i den tidigare versionen. Därför kan det vara bra
att före installation skapa en extra säkerhetskopia
• Om man uppgraderar från Disgen 8 skall datamapparna i Disgen 8 konverteras med den konverteringsrutin som finns i Disgen 2019, samma som
tidigare

• I Disgen 2019 går det att återläsa säkerhetskopior,
som skapats i Disgen 2018 eller 2016, om det
skulle behövas.

Nyheter och förbättringar
Nya notistyper

Det har tillkommit 8 nya notistyper: Konfirmation,
Särbo, Hypotes, Boktext, Webbtext, Bokbild, Webbild
och Multimedia. Konfirmation och Multimedia finns
bara i Personöversikten och Särbo finns bara i Relationsöversikten. Övriga finns i båda (se figur på sid 6).

Personöversikten och Relationsöversikten

• Har fått en ny teknisk lösning, för bättre stabilitet
och prestanda
• Notisraderna har fått en extra knapp för att öppna
källan, bilden eller media-filen. För källan krävs att
du i hänvisningen i källträdet angivit länk till Arkiv
Digital eller Riksarkivet (se figur nedan)
• Panelen för Ljud och film har tagits bort och blivit
en notistyp Multimedia i stället
• Flaggornas färger visas nu även i Personöversikten,
oberoende av om de visas i Familjeöversikten eller
ej
• Rullisten i panelerna har fått nytt utseende
• För att flytta notis med musen måste man hålla nere
musen 2 sekunder innan man flyttar.

Personöversikt
i Disgen 2019
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Släktöversikten

Antalet visade generationer i Släktöversikten kan nu
ändras separat för anor och ättlingar, dock sammanlagt max 8 generationer.

Ortsträdet

• Det har gjorts en översyn av ortsträdet. En del
felaktigheter är rättade och flera nya historiska
församlingar är tillagda
• Flertalet förkortningar har ersatts med de fulla
namnen i det träd som levererats av DIS, t.ex. har
stadsförs ändrats till stadsförsamling. Egna tillagda
orter, adresser eller platser i trädet under dessa
ändras inte.

Ny statistik

Den nya statistiken visar antal personer per kön, antal
barn per person, antal relationer per person, livslängd
i 5-årsgrupper, alla dessa i antal och procent. Dessutom
medelåldrar och vanligaste för- och efternamn. Statistiken kan fås för samtliga personer eller avgränsas till
de personer som har en viss flagga eller har någon av
ett antal utpekade flaggor.

Utskrifter

• Vald skrivare visas nu direkt i utskriftsdialogen.
Om det finns flera pdf-skrivare installerade på din
dator, kan du nu lättare välja vilken du vill använda
• Programmet kommer ihåg gjorda skrivarinställningar
• Komprimerad antavla med X-matchar färglägger nu
alla rutor som kan gälla X-match
• Utskriften av relation och partner har förändrats lite.

Export till HTML (webbsidor)

• Som standard sker export enligt DIS policy, dvs.
minst 10 år sedan dödsdatum eller minst 110 år från
senaste händelse. Man kan även välja andra gränser
eller ingen begränsning alls
• Nu finns möjligheten att exportera video- och ljudfiler även som inbäddade filer i HTMLsidorna. För
det krävs mp3-format för ljud och mp4-format för
video och att den webbläsare som sidan visas i klarar av att spela upp de formaten. Övriga filformat
blir fortsatt länkar
• Export till HTML är nu även anpassad för surfplattor och mobiltelefoner. Vid visning av en sida
anpassas HTML-sidans utseende automatiskt efter
skärmens storlek och format
• Ortsbeskrivningar (bild, bildtext och övrig data om
orten) kan nu exporteras till HTML
• Orter med koordinater visas då också i Google Maps
på sidan.

XML

Det går nu att exportera från Disgen 2019 för import i
Disgen 2018 eller 2016. De nya notistyperna omvandlas
då till sådana som finns i de äldre versionerna. Det finns
en begränsning om man använt den nya världsstrukturen och vill överföra till Disgen 2016.

Kartfunktionen

• Man kan nu ha olika kartförråd för olika datamappar
• Ytterligare flera notistyper kan visas nu med symboler på kartan: Konfirmation, Sambo, Särbo, Utom
äktenskap, Före äktenskap
• Funktionen Visa ortsinformation visar även eventuell bild.
Export till Google Earth
• Möjlighet att välja olika format
vid export till Google Earth
• Kartöverlägg, max 10 x 10 km
av din karta i Disgen, kan sparas för
visning i Google Earth
• Ljud- och videofiler kan nu
exporteras till Google Earth, och
visas i pratbubblor, med tillhörande
beskrivningar
• Bild-, ljud- och videofiler kan
lagras på en server för visning i
Google Earth
• Personnamn visas i varje bubbla
i Google Earth.

Notistyper för Personer och
Relationer i Disgen 2019
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Övrigt

• Tydligare länkar på startsidan till handledning, licenshantering och fadderlistan
• Länkar till sidor hos Arkiv Digital öppnas som standard i webbversionen. Den fungerar dock inte på
alla webbläsare
• Går nu att ange preposition för orten i en notis även
när man inte använder ortsträdet
• Hjälpen i programmet har uppdaterats.

Hemsidan

• Tydligare ingång till självservice, disgensupport och
fadderlistan

• Handledningen har uppdaterats, men handledning
för tidigare versioner finns även kvar.

Priser

Uppgradering från Disgen 2018 kostar 150 kronor (gratis om du köpt Disgen 2018 den 1 februari 2019 eller
senare). Uppgradering från Disgen 2016 eller Disgen 8
kostar 350 kr, om du har ett obrutet medlemskap. För
övriga är priset 750 kr.

Torgny Larsson
Disgenfadder ochledamot av DIS Syds styrelse

Från Hasslaröd till Rock Island
Så här skriver Kjell Jönsson om artikeln från Hasslaröd till Rock Island. ”Jag fick i början av 2018 tillsänt mig
en artikel på sju sidor om prästen Tuve Nilsson Hasselquist. Artikeln var skriven av rektor Arvid Persson i
Osby för mycket länge sedan.”
Kjell avslutar brevet med artikeln med orden; Trevligt att kunna berätta att det ibland blev det något av
”bonnapågar”.
Text: Kjell Jönsson efter en artikel från Osby Hembygdsförening. Illustrationer: Ur artikeln
Artikeln är så omfattande att den inte ryms i detta nummer av tidningen utan fortsättning följer i
kommande nummer.

I

Hasslaröd 1 Södergård i Osby socken föddes den 2 mars 1816 en gosse, som i dopet
fick namnet Tufve och som var son till
åbon och rusthållaren Nils Tufvesson och
hans hustru Sissa Svensdotter från Ebbarp.
Tufve var yngst i familjen. Föräldrarna
var sannolikt välbärgade och tillhörde en
släkt, kända för en reslig växt och en god
kroppskonstitution.

Bakgrund

Ingen av de släkter, som i början av 1500talet satt på Hasslaröd 1, bodde kvar där
när 1600-talet gick ut. Det var en av de största och rikaste gårdarna i Osby socken, men nödtiden och krigen
på 1600-talet knäckte de gamla familjernas bestånd
eller ekonomi. Efter 1688 äger idel främlingar detta en
gång 1 ¼ mantal stora hemman.
Några av de främlingar som satt på Hasslaröd 1 i
början av 1700-talet var ättlingar till en Verumsbo
(avlägsen släkting), som gifte sig till gården genom att
gifta sig med en 14-årig änka, som hann vara gift bara
några månader med en präst och tillika arvtagare till
gården. Den 14-åriga änkan var, om sägnen är sann, en
sonsons sonsons sondotter till en greveson Brahe på
Vanås slott, som på 1400-talet gifte sig med en flicka
från trakten.
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Tuve Månsson ( ja, ni har hört namnet
tidigare, alltså min mf ff ff f ), lyckades
1730 köpa en del i Hasslaröd 1 åt sin äldste
son Sven Tuvesson och dennes familj.
Sven dog redan 1734 och änkan gifte om
sig med Tuve Månssons kusins sonson.
Änkan hedrade sin avlidne man genom
att, som brukligt var, döpa sönerna i nya
äktenskapet till Sven och Tuve. Denne
Tuve blev så småningom farfar till den
Tufve Nilsson Hasselquist som denna
artikel handlar om.

Tufve Nilssons uppväxt

Tillbaka till gossen Tufve Nilsson och artikeln. Ganska litet är känt om barndomshemmet i Hasslaröd 1.
Av anteckningar i husförhörslängder framgår, att kristendomskunskapen var god hos alla.
Ett par episoder från uppväxtåren har bevarats.
När fadern en kväll återkom från en resa, talade han
om, att himmelriket brunnit upp. Den lille pojken gick
genast ut för att se och fann, att stjärnorna lyste som
vanligt från fästet. Det var brukligt på den tiden, att
krogarna hade fantasifulla namn, och det Himmelrike,
som brunnit upp, gällde ett känt ställe utanför
Kristianstad.
En annan händelse i den unge pojkens liv kom att ha
ett avgörande inflytande på hans märkliga levnadsöde.
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Hans bror Pehr hade vid konfirmationsundervisningen fått
i uppdrag av doktor Collin
(kyrkoherde i Osby 1809-1835)
att skriva en liten uppsats. Det
föll den lille Tufve in, att också
han kunde skriva ett stycke
och skicka med brodern. Vad
han skrivit väckte en sådan
uppmärksamhet hos kyrkoherden, att fadern Nils
Tufvesson uppmanades att sätta gossen i skola. Efter
fyllda 14 år kom Tufve till lärdomsskolan i Kristianstad,
där han efter sin födelseby tog sig namnet Hasselquist.
I husförhörslängder från Osby står han de följande
åren upptagen med den ovanliga anteckningen studerar. I övrigt finns det få uppgifter om hans barndomsoch uppväxttid. Av de sparsamma antydningarna
från senare år kan man spåra intryck från Hasslaröds
omväxlande och sköna natur och från det kristna
fromhetsliv, som präglat hans barnaår. Men hans
verksamhetsiver och de många uppgifterna gjorde, att
han inte mycket fördjupade sig i det förgångna. Det
ser också ut, som om han ständigt varit på vakt mot
frestelsen att berätta om sig själv och sitt eget.
Det kan ha haft sin betydelse, att Hasselquist i
Kristianstad hade en morbror, en kopparslagare
Dahlberg, hos vilken han bodde under ett par av sina
år vid skolan. Med studierna gick det raskt undan.
Efter 5 år blev han student i Lund och kunde börja
sina teologiska studier.

Prästvigd

Studieframgångarna följde honom, och redan 1839, på
midsommarafton, blev han, 23 år gammal, prästvigd av
biskop Faxe i Lund. Under de närmast följande åren,
då han tjänstgjorde i olika församlingar, skedde en
andlig utveckling och fördjupning, som satte sina väl
märkbara spår i hans personlighet och blev till en, som
det senare skulle visa sig, märklig förberedelse för hans
kommande verksamhet. Som allvarlig läsarpräst vann
han många åhörare och man vandrade långa vägar för
att lyssna till hans förkunnelse men han mötte också
oförstående och kritiska församlingsbor.
Under åren 1839 och 1840 innehade han prästerlig
tjänst i Everlöfs och Slimminge församlingar i Torna
kontrakt. Sistnämnda år missiverades han till Kristianstad, där den andliga atmosfären vid den tiden präglades av sådana män som Ternström och Angeldorff, båda
kända för kristligt allvar med schartauansk inriktning.
Till Glimåkra kom han 1842. Vid den tiden fanns
som adjunkt i Osby Axel Theodor Gustafsson, beskriven
som en ivrig schartauan. Mellan honom och Hasselquist
uppstod en nära vänskap, som blev av stor betydelse för
dem båda. Men Hasselquist var en självständig natur,
och det var ett utmärkande drag hos honom att alltid
lyssna och söka lära känna, innan han var färdig att
8

bedöma. Någon utpräglad schartauan blev han inte.
Utom vid gudstjänsterna i Glimåkra och Örkened, vid
sammankomster ute i församlingarna och bibelförklaringar på söndagseftermiddagar uppträdde han ofta tillsammans med Peter Wieselgren i deras gemensamma
kamp mot dryckenskapen. Mot oseden att vid kyrkorna
på söndagen hålla marknad, så att en del folk kom in i
kyrkan först när kungörelserna skulle läsas, sörjde han
för att en marknadsdag infördes på en vanlig veckodag.
Flyttningen till Önnestad 1845 hade sannolikt
utan Hasselquists vetskap - ett märkligt förspel. Den
gamle prosten Nordström i Önnestad hade en något
enfaldig adjunkt, som inte undgick gyckel och skämt.
Några allvarligt sinnade församlingsbor vände sig
till prosten och bad honom verka för att Hasselquist
anställdes som adjunkt i stället. Det lovade prosten
men tillade till den som framfört önskemålet: Men
det skall jag säga dig, Elna, att har här inte varit strid
och oro i Önnestad förr, så skola vi få nog därav, när
Hasselquist kommer. Enligt berättaren blev det också
larm i syndalägret, när den unge adjunkten kom
och med allvar började predika Guds ord. Åhörare
saknades inte. Både in- och utsocknes strömmade till
kyrkan. Under Önnestadstiden deltog Hasselquist i de
teologiska debatter, som hölls hos den lärde doktor
C.A. Bergman i Vinslöv. Av brev framgår, att doktorn
satte stort värde på Hasselquist och hans djupa insikt
i andliga frågor.
På Önnestads backar hade prosten Nordström en
liten bondgård, där Hasselquist bodde tillsamman med
sin mor, sin bror Pehr, som skötte gården, och pigan
Nilla Nilsdotter från Glimåkra.

Giftermål

I Norra Åkarp och Vittsjö hade en kyrkoherde suspenderats för dryckenskap, och Hasselquist kallades att
såsom vice pastor ha ansvaret för församlingarna. I sitt
nya pastorat synes han liksom förut ha haft framgång i
sin verksamhet att i luthersk anda genom predikan och
undervisning väcka och vägleda människor, att bekämpa superiet och allmänt få till stånd ett större intresse
för sedliga reformers
betydelse. Någon gång
i början av året 1852
kom till Hasselquist i
N. Åkarp ett brev från
Amerika med en förfrågan, som kunde tyckas
vara enkel att besvara
för en väl meriterad
prästman med god utsikt att snart bli välbeställd kyrkoherde. 1849
hade en ung präst, L. P.
Hustrun Eva

DISkutabelt 2019-2

Esbjörn, emigrerat till Amerika och i Andover bildat en
svensk evangelisk-luthersk församling.
Vid besök på kringliggande platser grundades flera
församlingar, och Esbjörn behövde en medhjälpare. Genom Ola Nilsson från Önnestad, som kommit över 1851
kom namnet Hasselquist på tal, och detta blev anledningen till brevet, som innehöll en kallelse som pastor
till den lilla församlingen i Galesburg. Uppenbarligen
har det inte tagit lång tid för Hasselquist att bestämma
sig. Men två väsentliga frågor måste lösas, innan svaret
kunde avgå. Först måste tjänstledighet beviljas och
därnäst, och säkert icke mindre viktigt, måste ett svar
inväntas från Eva Helena Cervin i Kristianstad, ett svar
på frågan, om hon var beredd att bli hans hustru och
följa honom mot de ovissa öden, som i de kretsar hon
tillhörde betraktades som mer än äventyrliga.
Efter att ha rådgjort med sin moder, svarade hon
ja med det lugn och den fasthet, som hennes karaktär
och goda bildning gett henne. Om bröllopet berättar
en god vän, att det hölls i N. Åkarp den 24 maj 1852.
Vigselförrättaren blev i sista stund förhindrad. Som de
sutto där i sin förlägenhet och väntade, kom vännen pastor Gustafsson från Osby, och han fick således viga dem.
När Kungl. Maj:ts skrivelse angående beviljad tjänstledighet för tre år och domkapitlets hedrande betyg förelåg, var tiden kommen att lämna N. Åkarp och Vittsjö,
där han hunnit göra sig beundrad och älskad av många.

Mot Amerika

I sällskap med omkring 60 utvandrare från norra Skåne
gick utresan med segelfartyg över Hamburg, och den 28
september 1852 anlände de lyckligt till New York. Resan

fortsattes den vanliga emigrantvägen till Chicago. Men
med anledning av koleran som härjade stannade tåget
på prärien utanför staden. Försiktigtvis undvek man
de värvare till emigranthotell, som snabbt infann sig. I
stället sändes fru Hasselquist som den mest språkkunniga tillsamman med en pålitlig man ur ressällskapet
att i staden söka reda på pastor Esbjörn, som lovat
vara dem till mötes. När de strövade i staden, fick de
syn på en skjutskarl, som de tyckte såg svensk ut. De
tilltalade honom och träffade rätt direkt. Han visste, att
pastor Esbjörn ännu inte anlänt till staden, och kunde
ge dem anvisning på den norska lutherska kyrkan. Där
träffade de den norske pastorn, som visade dem stor
gästvänlighet, vilket betydde mycket, då Hasselquist
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fick ett låt vara lindrigt anfall
av kolera, som han genom god
omvårdnad snart övervann.
Det övriga sällskapet fortsatte
med kanalbåt och hästskjuts
till Galesburg, dit Hasselquists
senare anlände.

Präst i Amerika

Den unga prästfamiljens första bekantskap med den
nya församlingen var inte uppmuntrande. I regnväder
kom de med en tämligen skröplig skjuts fram till ett litet
nybyggarhus, som de skulle dela med en familj med en
ganska brokig tillvaro.

I två små rum utan inredning med Hasselquists
bibliotekskista som bord började den verksamhet, som
blev till en av de mest välsignelsebringande i SvenskAmerikas historia. Den andliga nivån i nybyggarsamhället kännetecknades av stor splittring.
Inte endast metodister och baptister utan även katolska och reformerta rörelser och till vissa personer
knutna riktningar som Unoniusanhängare och Erik
Jansare fanns i trakten. Det säger också något, att biblioteket i mångas ögon var något misstänkt. Studier
ansågs som ett fördärv för en själaherde.
Och här skulle Hasselquist leda en evangeliskluthersk församling. Hans år i Galesburg 1852-1863
blev år av försakelse, av bitter partianda, av motgångar
och nederlag, som dock inte bröt ner honom. Men
han hade också framgång och mötte en växande
respekt för sin personlighet och sin arbetsinsats på
skilda områden. Man spårar från begynnelsen två
grundtankar, som är vägledande för honom: att hos
svenskar i Amerika vårda arvet från hemlandet i den
lutherska trosuppfattningen och gudstjänsten och att i
den nya världen bevara och bruka det svenska språket.
Och jag, mina bröder, då jag kom till eder, kom icke
för att med höga ord eller hög vishet förkunna eder
Guds vittnesbörd; ty jag höll icke före, att jag bland eder
visste något annat än Jesus Kristus och honom korsfäst.
(1 Kor. 2) utgjorde texten för hans inträdespredikan.
Åhörarna hade tagit talgljus och stolar med sig till den
lånade, halvfärdiga kyrkan. Ett djupt och varaktigt
intryck gav dem denna predikan och samtidigt ett
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vittnesbörd om det centrala i
Hasselquists förkunnelse och
hans sätt att levandegöra ordet.
Hans elva år i Galesburg blev
en rastlös missionsverksamhet.
Kampen mot fördomar och
sekterism kunde föras med
större framgång, sedan man
inköpt och färdigställt en egen
gudstjänstlokal. Söndagsskolan reorganiseraes och
undervisningen skedde helt på svenska. Efter ett år
kunde han rapportera, att hans pastorat bestod av fyra
församlingar och att många nya immigranter tagits
emot. Året efter Hasselquist kom en annan svensk
präst, Erland Carlsson från Älghult, till Amerika.
Också han kom att få ett stort inflytande i arbetet för
evangelisk-lutherskt församlingsliv i det nya landet.

Tidningsman

Med honom diskuterade Hasselquist en tanke, som han
länge hyst, att en egen tidning skulle vara ett ovärderligt
stöd i arbetet. Planerna fortskred med inriktning på att
Erland Carlsson skulle bli redaktör och ta ansvaret för
utgivningen. När det visade sig, att han för det myckna
arbetes skull, som ålagts honom, inte kunde åta sig uppdraget, blev lösningen den, att Hasselquist övertalades
att träda in, och så utkom den 3 januari 1855 det första
numret av Hemlandet, det gamla och det nya. 1856 ändrades namnet till Det rätta Hemlandet, och under olika
namn utgavs sedan tidningen, oftast kallad Augustana,
med Hasselquist som redaktör eller medarbetare i 35 år.
Hans namn levde kvar i många årgångar efter hans död,
då i varje nummer angavs grundad av T. N. Hasselquist.
Planeringen för tidningens innehåll var mycket ambitiös. Avsikten var att behandla bl.a. 1. Underrättelser
från fäderneslandet. 2. Världshändelser, särskilt från
Europa. 3. Regerings- och kongressbeslut, som bedöms
vara nödvändiga för svenskar att känna till. 4. Lantbruk
och hushållning. 5. Järnvägar. 6. Priser på Säd. 7. Uppgift
på förfalskade sedlar.
I den kyrkliga avdelningen skulle införas: 1. De andliga rörelserna i Sverige. 2. Andlig verksamhet i svenska
settlements. 3. Anmälan av svenska böcker, tryckta i
Amerika. 4. Kyrkobyggnader, församlingsstatistik.
5. Avhandlingar i andliga
ämnen.
Under en följd av år
kom tidningen att ha ett
övervägande kyrkligt och
andligt innehåll.
Inför den stora uppgiften att ta ansvaret för
tidningen skriver Hasselquist: Det är icke utan
allvarliga bekymmer som
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undertecknad åtar sig detta viktiga göromål och därmed
ökar de ansvarsfulla plikter, som redan ligga på honom.
Men han var en trägen arbetare och tog väl vara på
tiden. Hans ovanliga arbetsförmåga gjorde, att bördor
ibland lastades på honom utöver vad som var rimligt.
Ända till året före sin död stod han med undantag för
någon tid kvar som redaktör och flitig skribent i andliga
ämnen, i lärofrågor, i praktiska församlingsfrågor, så att
man i svenskbygderna, när det gällde många spörsmål
helt enkelt hänvisade till det står i Augustana.

Augustasynoden

Ansvaret för tidningen var en av de stora plikter, som
anförtroddes åt Hasselquist. Den andra stora uppgiften,
som lades i hans händer, var ordförandeposten i
den 1860 nybildade Augustanasynoden, en post,
som medförde vidsträckta resor och en omfattande
skriftväxling och som han med stor framgång beklädde under 10 år, den första s.k. patriarkaliska tiden.
Namnet Augustana, efter det latinska namnet på
Augsburgska bekännelsen, Confessio Augustana, anger
med tydlighet samfundets lutherska karaktär. Synod är
närmast en beteckning för att församlingarna slöt sig
samman i en stiftsliknande organisation.
I högtidlig stämning samlades pastorer och lekmän
den 5 juni 1860 till den nya synodens första möte.
Hasselquist höll en märkligt profetisk predikan över
ämnet Vårt arbete, vår fara och vår seger. Vid val av
ämbetsmän blev Hasselquist vald till president för ett
år och omvaldes sedan år efter år. Sannolikt hade han
också 1870 blivit omvald, men han var då tillsamman
med sin hustru och en dotter på besök i Sverige och
hade dessutom uttryckligen sagt, att han icke kunde
tjäna längre, såvida man ville hålla honom kvar vid
skolan.

Hasselquists tredje stora uppgift

Genom att nämna skolan kommer man in på Hasselquists tredje stora uppgift och med all säkerhet den
största i det nya hemlandet. För att utbilda pastorer
för församlingarna hade 1860 i Chicago i blygsam
form startats ett teologiskt seminarium tillhörigt
Augustanasynoden med P. Esbjörn som professor och
föreståndare.

Redogörelsen för
Hasselquists tredje
stora uppgift och
resten av hans livsverk
i USA fortsätter i
kommande nummer av
DISkutabelt.
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DIS Syds årsmöte 2019

S

öndagen den 31 mars hade ett sextiotal medlemmar i DIS Syd tagit sig till Malmö för att delta i DIS
Syds årsmöte på Bellevue Park. Efter att föreningens
ordförande Staffan Knös hälsat deltagarna och de medverkande välkomna inleddes årsmötet, som traditionen
bjuder, med ett föredrag. Årets föredragshållare JanÅke Hager, ordförande i G-gruppen, hade tyvärr blivit
sjuk. Programmet fick kastas om och Torgny Larsson,
Disgenfadder, som skulle hålla sitt föredrag om nästa
version av Disgen efter själva årsmötet fick i stället inleda programmet. Torgnys presentation av Disgen 2019
finner ni på sidan 5.

Årsmötet

Efter att Staffan tackat Torgny för hans föredrag inledde
han årsmötet. Under hans 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 Mats J Larsson, Kristianstad och Marie Munke,
Örkelljunga till justerare och rösträknare. Staffan redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse för 2018
och kassören Marie Munke föredrog den ekonomiska
redovisningen som visade ett rörelseresultat på minus
78 800 kr. Revisionsberättelsen lästes upp av revisorn
Lennart Bundy som förslog att styrelsen skulle ges ansvarsfrihet. Årsmötet beslöt att fastställa den föreslagna
resultat- och balansräkningen för 2018, beslöt att det
gångna årets resultat skulle överföras i ny räkning samt
beslöt därefter att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2018
års förvaltning.
Staffan och Marie föredrog därpå styrelsens förslag
till verksamhetsplan och budget för 2019. Förslaget
innebar att tre av föreningens tidning DISkutabelts
nummer under 2019 kommer att tryckas och ett kommer
att endast ges ut i digital form. Under 2020 kommer två
nummer av tidningen att tryckas och två nummer att ges
ut digitalt. Dessa ändringar under 2019 och 2020 krävs
för att föreningens budget ska gå ihop och att avgiften
för 2020 ska kunna bibehållas oförändrad. Årsmötet
beslöt att fastställa budgeten och verksamhetsplanen
för 2020 enligt styrelsens förslag och bestämde oförändrad medlemsavgift i DIS Syd för 2020, alltså 70 kr
för helbetalande och 35 kr för familjemedlem. Vidare
beslutades att reseersättning skulle utgå som tidigare
enligt statliga normer, f.n. 18:50 kr per mil.
Staffan Knös, Ronneby, valdes om som föreningens ordförande för 2019. Staffan deklarerade att han
inte kommer att acceptera att väljas som föreningens
ordförande nästa år. Som styrelseledamöter på två år
omvaldes Lena Ringbrant Ekelund, Klippan, Anders
Lindberg, Lund och Marie Munke, Örkelljunga samt
nyvaldes Torgny Larsson, Malmö. Därpå nyvaldes på ett
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år Viveca Kristiansen, Skivarp efter Lars-Åke Stenemo,
Malmö, som valt att lämna styrelsen i förtid. (Anders I
Andersson, Limhamn, Magnus Hellblom, Lund och Bo
Lundgren, Nymölla har ett år kvar i styrelsen). Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse tre ombud till Sveriges
Släktforskarförbunds årsstämma 2019 i Borås, som äger
rum fredagen den 23 augusti. Som revisorer utsågs Thomas Behrens, Höganäs (omval) och Kent Hektor, Ystad.
Till revisorssuppleant utsågs Bengt Johansson, Östra
Ljungby (omval). Årsmötet valde om Christer Thörn,
Perstorp som sammankallande i valberedningen med
Magnus Hellblom och Anders Lindberg, båda Lund,
som ledamöter.

Kerstin Olsson Hedersmedlem

Årsmötet beslöt slutligen att utse den avgående styrelseledamoten Kerstin Olsson som hedersmedlem i
föreningen. Kerstin var med och grundade vår förening
för 27 år sedan och varit styrelseledamot i DIS Syd sedan
dess. Kerstin är känd för många av våra medlemmar
som Mac-fadder och kanske främst som ansvarig för
föreningens mycket populära DIS-träffar i Eslöv sedan
många, många år. Staffan uppvaktade Kerstin med diplom och blommor. Kerstin tackade för utnämningen och
blommorna med som vanligt några kärnfulla och för
henne typiskt humoristiska kommentarer.

Staffan avtackade Kerstin med blommmor och diplom,
till höger står Kerstins dotter Boel
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Övrigt

Efter årsmötet blev det kaffe, te
och smörgåsar för deltagarna.
Några passade då på att gå utomhus för att se på Bellevue Park från
utsidan och själva parken. I stället
för Torgny Larssons föredrag, som
han redan hållit som inledning på
årsmötet, ställde vår kartfadder
Lena Ringbrant Ekelund upp och
gav deltagarna en kort demonstration av vad man kan göra med kartan i Disgen.
Under mötet hade Skånes Släktforskarförbund sitt
bokbord i en del av lokalen. I en annan lokal i närheten
fanns våra faddrar på plats för att demonstrera Disgen
och svara på frågor. Vårt Disbytombud Kent Hektor

fanns också där för att vara behjälplig vid Disbytproblem.
Vid sitt konstituerande sammanträde den 4 april utsåg styrelsen Viveca Kristiansen till föreningens vice ordförande, Marie
Munke till kassör och Anders I
Andersson till dess sekreterare.
Som föreningens ombud på
Sveriges Släktforskarförbunds årsmöte i Borås den 31 augusti utsågs
vid styrelsemötet den 23 april Staffan Knös, Ronneby,
Mats J Larsson, Kristianstad och Lena Ringbrant Ekelund, Klippan.

Mats J Larsson

Nya ledamöter i DIS Syds styrelse
Viveca Kristiansen
Jag heter Viveca Kristiansen och är uppvuxen i Rydsgård i södra Skåne. Sedan
två år är jag en glad pensionär. Jag är gift
och har en vuxen son. Numera bor jag i
Bingsmarken, på sydkusten mittemellan
Trelleborg och Ystad.
Jag är ordförande i Dybecks byalag
och ledare för en hembygdsgrupp i min
barndoms by. Jag medverkar vid släktforskarjourer på vårt lokala bibliotek och
jag hjälper till på SeniorNet och DIS-Syds
släktforskningscafé på Bellevue Park i Malmö. Vid
senaste årsmötet valdes jag in i DIS Syds styrelse och
utsågs till vice ordförande.
Under mitt arbetsliv har datorer och olika system
alltid varit tillgängliga, i början var det hålkort och
stordatorer. Vid åtskilliga administrativa programs
utveckling har jag haft rollen som kravställare, för att
sen arbeta vidare med parametersättning och systemförvaltning. Efter 29 år inom Televerket/Teliakoncernen
började jag på ett mindre IT-företag som utvecklade
egna program. Under nästan tjugo år på det företaget
arbetade jag med; kundsupport, som projektledare för
kundimplementationer, som utbildare och säljare samt
med intern ekonomi. Jag arbetade i många funktioner,
men aldrig med programmering.
Mitt intresse för släktforskning började hösten
2003. En lördagskväll var det mest tråkiga program på
TV, istället ägnade jag mig åt att surfa runt på Internet.
Där hittade jag föreningen DIS och jag laddade hem ett
program för registrering av femtio släktingar. Den kvoten fyllde jag ganska omgående med namn från minnet,
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en licens för Disgen 8.0c införskaffades.
Jag insåg att en grundkurs i släktforskning kunde vara bra att starta med. Den
kursen och flera andra kurser i Disgen
avverkades under året därpå.
Min man och jag bodde sedan några
år utanför Stockholm med närhet till
Riksarkivet i Arninge. Det blev många
besök där för att studera mikrokorten
av filmade kyrkböcker från hela Sverige.
Efter en tid startade företaget Genline
och jag kunde sitta hemma vid datorn
och studera kyrkböckerna via Internet.
Mina anfäder kommer alla från Skåne från Söderslätt, Genarp och Häckeberga, slottslandskapet norr
om Ystad samt trakterna runt Löberöd. Min mans ursprung är Norge på hans fars sida. Detta medför att jag
även forskar en hel del i norska kyrk- och bygdeböcker.
Senhösten 2005 blev längtan till Skåne för stark,
flyttlasset gick tillbaks till hembygden. Samtidigt hade
min syster blivit intresserad av släktforskning. Vi båda
har från då till nu ett stort utbyte och stor glädje av vår
gemensamma hobby.
Min syster och jag har ordnat flera släktträffar tillsammans, allt från närmsta familjen till kusinträffar. Den
största släktträffen samlade drygt 140 ättlingarna till vår
mormors föräldrar. Inför dessa tillfällen sammanställde
vi fakta om anfäderna i olika släktböcker. Våra föräldrar
sparade många foton, almanackor, tidningsurklipp och
andra dokument. Dessa var till stor hjälp vid framställningen av släktböckerna.
Varken våra föräldrar eller andra från tidigare generationer var i livet när vi börja intressera oss för släktforskning. De var mycket släktintresserade men saknade
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möjlighet att strukturerat registrera sina släktingar så
som jag kan göra i olika databaser. Antingen bevarade
de människor och händelser i minnet eller skrev ner det
på små lappar. När vi nu kontrollerar mot kyrkböckerna
stämmer deras berättelser och anteckningar i stort sett.
Men ännu har vi inte kunnat bekräfta, från de skriftliga
källorna, att vår morfars morfars farfar deltog i Napoleonkriget, som det pratades om. Det finns några luckor i
husförhörslängderna från vår anfaders liv. 1812 står han
antecknad som avskedad husar, så omöjligt är det inte
att han var med i kriget.
På senare tid har jag börjat ägna mig åt de släktingar
som emigrerade till Amerika. Några barn till morfars
morfar emigrerade till Utah och anslöt sig till mormonerna. Deras ättlingar har nu i sin tur lagt sin släktforskning på Internet. Detta ledde till att, en för oss tidigare
okänd fyrmänning, besökte oss i Skåne tidigare i år.
Förutom Disgen, som är mitt huvudprogram, använder jag släktforskningsprogram såsom Min Släkt,
Genney och GEDexplorer, detta gör jag för att testa olika
utskrifter och verifiera mina släktdata.

Viveca Kristiansen

Torgny Larsson
Jag är född och uppvuxen på en gammal släktgård i
nordvästra Blekinge. Min far var lantbrukare och mina
anor finns bland bonde- och allmogesläkter i västra
Blekinge och nordöstra Skåne. Ända sedan 1850-talet
och framåt var det många släktingar som emigrerade
till Amerika. Det har blivit många amerikabesök, både
här och i USA, och många amerikabrev. Idag finns släktingarna spridda över hela USA.
Jag utbildade mig på 60-talet i Lund och har sedan
arbetat som datorkonsult med systemutveckling under
hela mitt arbetsliv. Min mor var en engagerad hembygdsforskare, och i samband med IT-krisen år 20002002 fick jag själv tid att engagera mig i gårdens och
släktens historia, att gräva ner mig i hennes omfattande
material – närmare 200 pärmar. Jag började digitalisera
det. I dag finns gårdsarkivet och min mors forskning på
Lunds Landsarkiv.
2004 engagerade jag
mig i Malmö Släktforskarförening. Jag håller
sedan många år i föreningens hemsida och
varje termin sedan 2006
har det blivit två till tre
släktforskningskurser i
olika ämnen. Gårdsforskning, kartor och emigrantforskning är ofta
återkommande teman.
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Nu är jag också med i den grupp av medlemmar som är
jourhavande släktforskare på Malmö Stadsarkiv.
Jag blev medlem i DIS 2003, främst på grund av Disbyt, Dispos och Diskulogen, som alla var till god hjälp
för mig då. På våren 2012 blev jag Disgen-fadder, vilket
har varit mycket lärorikt, med många trevliga kontakter
och problemlösningar på alla nivåer. Fadderorganisationen tillhör DIS centralt och på hösten 2013 blev jag
övertalad att ta ansvar för den gruppen, och har varit
fadder-koordinater tills nu i februari 2019. Uppdraget
innebar att se till att faddrarna har tillgång till aktuell
information, till de verktyg och forum de behöver samt
att hjälpa dem med alla möjliga frågor (många tekniska
frågor) och att rapportera gruppens verksamhet till
styrelsen. För att hantera information skapade jag en
fadderportal på webben, som även senare öppnades
upp för övriga funktionärer. Som fadderkoordinator
engagerade jag mig också mycket i Disgens utveckling.
Detta för att lyfta fram de frågor, problem och önskemål
som våra medlemmar kontaktade oss för.
Sedan 2014 har jag varit med och testat alla nya versionerna och uppdateringar som kommit. 2017 bildade
jag ett Supportråd med åtta faddrar, för att ytterligare
fånga upp medlemmarnas problem och önskemål, och
diskutera dem med DIS produktråd.
Lokalt i DIS Syd började jag att tillsammans med Anders Lindberg och Magnus Hellblom, med Anders Larssons och Kerstin Olssons upplägg i Eslöv som förebild,
arrangera DIS-träffar i Lund, Helsingborg, Halmstad
och en gång i Lomma. Totalt har vi haft 312 deltagare
på våra träffar under fyra terminer. Jag kommer att
fortsätta engagera mig i hur DIS produkter utvecklas,
vara med och arrangera DIS-träffar samt kollegialt
bidra i styrelsearbetet i DIS Syd med mina kunskaper
och erfarenheter.

Torgny Larsson
DISkutabelt hälsar Viveca och Torgny välkomna som
ledamöter i DIS Syds styrelse och önskar dem lycka till
med sina viktiga uppgifter.
Vivecas och Torgnys kontaktuppgifter finns på sista
sidan i tidningen.

Distansutbildning i Disgen 2019
För dig som inte kan komma till de olika träffar på sid.
18-19 som DIS Syd arrangerar, erbjuder vi nu möjlighet
till en lärarledd distansutbildning i grunderna för Disgen. Utbildningen är framtagen av DIS Filbyter.
För medlemmar i DIS Syd kostar kurskompendium
och de första fem delarna 600 kr och delarna sex till
åtta kostar 200 kr.
Är du intresserad? Kontakta då Anders Lindberg,
anders.lindberg@dis-syd.se, 0708-39 79 08.
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Vilka är de vanligaste
personerna i Disbyt?

N

är Disbytbidragen, som kom in under mars månad,
lades in i Disbytdatabasen så passerade vi hela 39
miljoner poster! Cirka 73 procent av alla personer födda
i Sverige 1750 - 1900 finns representerade i Disbyt! Men
vilka är då de vanligaste personerna i Disbyt?

Lite överraskande är det mest personer födda på 15och 1600-talet. En hel del verkar vara av prästsläkt och de är ju lite lättare att forska på.
Ett stort tack till de drygt 200 medlemmar i DISSyd som bidragit! Men det finns utrymme för fler
av DIS-Syds ca 2 800 medlemmar att lämna in sina
bidrag till Disbyt.

J

Välkommen med ditt bidrag!

Kent Hektor

Disbytombud
Kents kontaktuppgifter finns på sista sidan i tidningen.

Trender i släktforskningen

ag har använt datorn aktivt i min släktforskning i
18 år, hållit släktforskningskurser i 14 år och varit
fadder hos DIS i 7 år. Här är lite funderingar kring hur
släktforskningen har förändrats under den tiden, samt
troliga trender i framtiden och även relaterat till vår
verksamhet.

Källforskning

På mina kurser för 10-15 år sedan handlade det mycket
om att leta efter i vilka arkiv man skulle kunna hitta
det man letade efter. Vi letade i arkivförteckningar och
i NAD (Nationella Arkiv Databasen) för att beställa
fram rätt volymer t.ex. på Landsarkivet. Digitalt var
det främst kyrkböcker före 1900 som var tillgängliga.
Några CD-skivor hade dock kommit (befolknings- och
emigrantskivor). Vi ställde mycket frågor i förbundets
Anbytarforum.

Databaser och Internet

På motsvarande kurs i år handlade det inte alls så
mycket om var i arkiven man skulle leta, utan mest om
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Det är ju en del av förmånerna som ingår i medlemsavgiften - både att söka och att bidra. När du skickar in
ett bidrag så får du nämligen en förteckning över alla
forskare som lämnat in samma personer som du. Det
är också en matchlista och den växer förhoppningsvis
varje gång! Och du vet väl att du kan skicka in en
gedcom-fil till Disbyt oavsett vilket program du
använder.
Databasen Disbyt har vuxit med 30 procent på fem
år – det innebär många nya personer!
Om du har lämnat in till Disbyt men inte kommer
ihåg när du gjorde det – sök på en person som du har
i din egen databas.
Jag föreslår att alla som läser detta går in i Disbyt
och söker på sin farfars far. Finns han i databasen?
Är det du själv som har lämnat in det, står det i dina
uppgifter överst på sidan vilket datum du gjorde det –
kan det vara dags att göra ett nytt utdrag?
Är det någon annan som har lämnat in hans
uppgifter så har du förmodligen hittat en ny släkting!

vilket register, databas eller vilken CD-skiva som fanns
tillgänglig, där man snabbt kunde söka fram uppgifter,
direkt på namn och datum. I registren och databaserna
finns allt oftare även länkar direkt till originalkällan.
CD-skivor finns det många av idag, även för 1900-talet.
Det finns också många sökbara släktträd på nätet, även
vårt Disbyt som är tillgängligt främst för våra egna
medlemmar. Vi använder även många web-forum för
utbyte och diskussion, och det har kommit många nya
möjligheter för dokumentation och publicering.
Det finns risker med alla dessa andrahandskällor,
att allt inte alltid är rätt, och felaktigheter är svåra
att rätta och de sprids ohämmat över nätet, utan att
originalkällan kontrolleras. Det positiva är att de kan
ge tips om vidare forskning, men leta alltid vidare i
källorna själv.
Denna trend kommer att fortsätta i accelererad takt.
Det kommer säkert allt fler databaser och register, där
man kan söka på begrepp som namn, årtal, församling
och annat, och allt fler tjänster kommer för att bygga,
publicera och dela släktträd med andra.
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Tekniken

Med den tekniska utvecklingen de
senaste 10-15 åren har även möjligheterna att använda datorer i släktforskningen förändrats. Allt mer digitalt
material har kunnat göras tillgängligt
via Internet, och kommunikation via
nätet har blivit både lättare och snabbare. Vi ser att mobila enheter, som
surfplattor och smarttelefoner allt mer
klarar av traditionella datorers funktioner och ger möjligheter till helt nya
användningar inom släktforskningen.
Det finns appar för släktforskning och
presentation och många traditionella program och
tjänster har blivet webbaserade och kan då användas
även på dessa. Surfplattorna och smarttelefonerna är
också lättare än en dator att ha med sig var som helst
och när som helst.
Vi kan räkna med att tjänster på mobila enheter
kommer att efterfrågas i allt högre grad, kanske mest
för presentation, kommunikation och informationsinsamling i form av fotografering, ljudinspelning och
noteringar, men även för att registrera släktträd, lokalt
eller på nätet.
DNA-forskning
Som ni alla känner till så är detta ett hett tema nu och
det ger många nya möjligheter i din forskning. Efterhand som allt fler testar sig, kommer vi att få allt större
möjligheter att hitta släktingar, kända eller okända och
det kommer allt fler förfinade tjänster på nätet för att
analysera och bearbeta resultaten.

Sociala medier

Det finns nu massor av diskussionsforum på nätet,
som används allt flitigare. Även vår egen support
går allt mera över till sociala medier. Allt fler forskar
eller kommunicerar via Facebook eller molntjänster,
och lägger ut mycket material, både text och bilder.
Här finns faran med rättigheter och integritet. Har
du rättigheten till bilden du lägger ut, och vem äger

bilden och annan information efter du
lagt ut den?

Integritet

Det är ingen nyhet att integritet är
ett problem på nätet, som vi som
släktforskare och även som förening
måste ta hänsyn till. Vad får vi
registrera i släktträd på nätet? Kan
andra sno min forskning? Vad får vi
skriva på sociala medier, så att vi inte
kränker eller bryter någon lag? Vad
händer med mitt DNA-prov?

Våra utmaningar

Det är en utmaning för DIS att möta både den tekniska
utvecklingen och användarnas behov av program och
tjänster som hjälper dem och som är anpassade till de
nya möjligheter som finns.
Vidare behöver våra program och tjänster i
möjligaste mån vara anpassade till den enskilde
medlemmens personliga förmågor och önskemål, både
för de som bara önskar grundläggande funktioner och
för de som önskar avancerade funktioner. Det blir en
balansgång.
Vi har också en pedagogisk uppgift att inspirera
och hjälpa den enskilde medlemmen att acceptera,
förstå och lära dessa nya möjligheter, efter sina egna
förmågor. Att kunna förklara det tekniskt komplexa
på ett enkelt sätt med enkla ord och meningar.

DIS Syd

Även om vi har ekonomiska ramar, har jag aldrig sett
regionföreningen som en försäljningsavdelning, utan
som en intresseförening. Förutom tidning, nyhetsbrev,
hemsidor och forum så är det de personliga mötena
på DIS-träffar, studiecirklar, kurser och andra
medlemsträffar, liksom kontakterna med våra faddrar, grunden som ger medlemmen information
och inspiration för sin fortsatta släktforskning och
användning av datorprogram för det.

Torgny Larsson

Viktigt om DISkutabelt !

DISkutabelt som pdf ?

För att kunna hålla medlemsavgiften oförändrad beslöt
årsmötet att DISkutabelt endast ska distribueras
digitalt som pdf, med ett av fyra nummer 2019 och
med två av fyra nummer 2020.
Oktobernumret 2019 kommer därför endast
att ges ut digitalt. Decembernumret 2019 blir en
papperstidning.
Kontrollera eller komplettera därför din epostadress i medlemsregistret; https://www.dis.se/självservice-medlemmar.

För dig som önskar få alla nummer av DISkutabelt som
pdf, istället för i tryckt form, erbjuder vi redan nu den
möjligheten. Samtidigt som tidningen ges ut får du
en e-post som innehåller pdf-filen. Detta ger både en
minskad belastning på miljön och en kostnadsbesparing
för föreningen.
Vill du ha tidningen som pdf? Skicka namn och gärna
medlemsnummer till Staffan på staffan@dis-syd.se.
Tänk på att pdf-filen skickas till den e-postadress
du har i DIS medlemsregister.

DISkutabelt 2019-2
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Malmö då och nu - bokrecension

in son brukar förära mig en bok om
Malmö, min födelsestad, i julklapp
varje år. Sistlidna jul fick jag Martin
Anderssons nyutkomna bok Malmö då
och nu. Författaren är journalist på Sydsvenskan i Malmö och kan sitt Malmö.
Eftersom jag släktforskar sedan
några år tillbaka och flera av mina
förfäder, om inte födda i Malmö, har
deförr eller senare hamnat där, har jag
mer och mer börjat intressera mig för
hur det var förr i Malmö - i förhållande
till hur det är nu. I en blänkare om författaren Martin
Andersson beskrivs hans tankar gå i samma riktning;
Om inte då finns, finns heller inget nu. Han trycker
också på att boken handlar om kärleken till staden
Malmö.
Boken innehåller trettio texter, som enligt förordet,
alla tidigare i någon form publicerats i Sydsvenskan
under vinjetten Försvunna Malmö. Via en kartbild
över Malmö ges inledningsvis en översiktlig bild av
var de olika berättelserna utspelar sig. Så följer en
tidsaxel som visar hur Malmö vuxit från 1800-talets
början till dags dato.
Så startade jag läsningen av de olika berättelserna
med stort intresse och var snart helt uppslukad.
Det var berättelser om platser, där jag inbegriper
hus, gator och lantgårdar och det var berättelser om
personer utifrån olika levnadsvillkor, utöver mycket
som räknas till kuriosa. Mycket har ändrats sedan
min barndom eller helt försvunnit, som till exempel
kvarteren runt Caroli City och Lugnet. Från de riktigt
gamla kvarteren finns det i boken en skildring av hur
det såg ut med fattigdom och tiggeri på gamla Väster,
en deprimerande läsning.
Jag läser med fascination berättelser, vars innehåll
är helt nytt för mig, om lantställena Sjölunda vid

det som senare kom att bli skitspissen
och Villa Saaris vid Lundavägen, så
otroligt påkostade. Däremot kommer
jag ihåg lantställena utmed eller i
närheten av Rönneholmsvägen, där
Terningholm beskrivs i boken. Jag
läser om Ribersborg, som tidigare var
ett stinkande och långgrunt område av
tång, gyttja och sten och tänker på hur
det ser ut där idag och jag får genom
läsningen uppleva hur Malmö närmar
sig havet genom att en hamn byggs.
Vad gäller levnadsvillkor grips jag vid läsning av
änglamakerskorna och hur de behandlade barn de
fått i sin vård. Jag förundras över Hugo Tunnbindare,
en ensamstående man, en fyllehund på malmöitiska,
som fick vara med i Bo Widerbergs film Kvarteret
Korpen. Jag tycker det är spännande att läsa att det
gick att fånga gäddor i Pildammarna en gång i tiden.
Det är också spännande att läsa om Anna Stenbergs
öde, kvinnan som blev Malmös första kvinnliga
stadsfullmäktigeledamot.
Detta är bara ett axplock av alla skildringar om
Malmö förr och nu, men alla är lika läsvärda. I slutet av
de olika kapitlen ges en information av hur miljöerna
ser ut idag. Det stora bildmaterialet är hämtat från
Sydsvenskans Bilder i Syd. En del av fotografierna är i
färg, de flesta dock i svartvitt och alla harmonierar på
ett berömvärt sätt med textmaterialet. Till varje bild
hör dessutom en förklarande text, som ger ytterligare
kött på benen. Avslutningsvis har varje berättelse en
information om var det går att läsa mer om det som
skildrats, något som lockar till ytterligare läsning.
Som helhet är det en fascinerande och tankeväckande läsning från en stad, som idag är stadd i stor
utveckling och därmed klär sig i ny dräkt.

Lena Franzén

Välkommen till Släktforskardagarna
den 24-25 augusti i Borås
Släktforskardagarna 2019 arrangeras den 24- 25 augusti av Borås Släktforskare
i samarbete med Sveriges Släktforskarförbund och huvudsponsorn Arkiv
Digital. Borås Släktforskare är en ideell förening med uppgift att främja släktoch bygdeforskning. Föreningen är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund
och har 650 medlemmar.
Sveriges Släktforskarförbund håller som vanligt riksstämma och medlemskonferens i samband med mässan.
Årets tema är Kyrkans skatter. Intressant, dubbelbottnat och kan åsyfta
både de historiskt ovärderliga föremål som finns i våra kyrkor och de skatter
som under sekler kyrkan inbringade.
Släktforskardagarna 2019 äger rum i nyuppförda Borås Kongress mitt i
Borås centrum med gångavstånd till flera hotell och restauranger.
Mer information finns på sfd2019.se.
16

DISkutabelt 2019-2

Släktforskarvecka i Skåne

D

en första veckan i juli blir stressig för släktforskare
med anor i Skåne och Dalarna. Vi skrev i förra numret av DISkutabelt att Skånes Släktforskarförbund tillsammans med de flesta av Skånes föreningar planerade
för en släktforskarvecka i Skåne. Släktforskarföreningarna i Dalarna har haft ett sådant arrangemang under
några år och nu har vi i Skåne hakat på detta trevliga
arrangemang. Förhoppningsvis kommer vi att få se fler
landskap följa efter de kommande åren.
Dessa föreningar deltar; Eslöv-Höör, Göinge, Lund,
Kristianstadsbygden, Kullabygden, Kävlingebygden,
Mellanskåne, Staffanstorp, Söderslätt, Ystadbygden,
Åsbo, Ängelholm och Österlen.
De olika föreningarna har delat upp dagarna så
att vårt släktforskarevent cirkulerar runt i Skåne. För
mer information om hur programmen ser ut de olika
dagarna så gå in på http://sfvs2019.sgfm.se/.
Veckan inleds på måndagen med en heldag på
Landsarkivet i Lund (ACS). Där har man möjlighet att
få en visning av vad som lagras i de 44 hyllmil välfyllda
magasinen. Två olika föredrag erbjuds om vad man kan
hitta om man vill veta fler detaljer om släkten än vad
som finns i kyrkböckerna. Har man inte släktforskat
tidigare så finns det möjlighet att gå en snabbkurs.
Under tisdagen så måste man välja ort. I Hörby
kommer det att vara ett föredrag om DNA samt en
kyrkogårdsvandring. I Hurva finns det möjlighet att
fördjupa sig i hur livet i en by tedde sig på 1950-talet.
I Staffanstorp blir det fokus dels på järnåldern dels på
ett föredrag om människorna som bodde utmed vägen
mot storstaden Malmö.
På onsdagen är det södra och sydöstra Skåne som
står för värdskapet. Man kan besöka den medeltida
borgen Glimmingehus samtidigt som man får hjälp
med släktforskning. I Sjöbo får man lära sig om olika
krigsbataljer, som vi kanske inte känner till. Det ges
föredrag om Budelsbachs massaker samt om slaget
vid Borst. I Trelleborg finns hjälp att få från den lokala
föreningen.
Har man anor från och vill besöka den nordöstra
Skåne så är torsdagen vigd åt denna del av vårt vackra
landskap. I Göingebygden kan man få hjälp med sin
släktforskning på inte mindre än fyra olika platser. I
Kristianstad kan man få en glimt av hur våra förfäder
DISkutabelt 2019-2

levde under 1800-talet samt vandra runt i gamla
kvarter i staden.
På vår resa runt i Skåne så kommer vi på fredagen
till den norra och nordvästra delen. I Klippan med
omnejd finns det många olika möjligheter att studera hembygden samt lyssna på ett föredrag om
det skånska glasbruket i Perstorp. I Höganäs och
Ängelholm står släktforskarföreningarna beredda att
hjälpa besökande.
Släktforskarveckan i Skåne avslutas på lördagen
genom att man kan besöka både Kävlinge och Höganäs. Olika museer i Kävlinge har öppet och vill man ha
hjälp att besöka platsen där förfäder levt så finns den
möjligheten också.
Funktionärer från DIS Syd kommer också att vara
närvarande på flera platser för hjälp och stöd.

Magnus Hellblom

Ledamot av Skånes Släktforskarförbund och DIS Syd
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Program för DIS Syd hösten 2019

Reservation för ändringar – kontrollera på vår hemsida www.dis-syd.se
KALLELSE till HÖSTMÖTE DIS Syd
2019-10-20
Plats: Nakterhuset (f.d. Folkets Hus) Bancks väg 6
Sölvesborg
Föredrag: Storgods, bönder och statare med Mats Olsson.
På dagordningen också förslag till ändrade stadgar.
Tid: 13.00-16.00
ARKIVENS DAG
2019-11-09
Plats: På flera orter i Blekinge, Halland och Skåne
Kontrollera med din släktforskarförening vad som erbjuds
ESLÖV
Plats: Medborgarhuset (sidoingång), Södergatan 29
(3:e våningen), Eslöv
DIS-träffar
Tid: 13.00-16.00
Obligatorisk anmälan (ange datum i ämnesfältet)
Kontaktperson: eslov@dis-syd.se
Kostnad: 40 kr inklusive kaffe, te och smörgås
2019-08-31
Tema: För Disgen-nybörjare, hjälp att komma igång
(Disgen 2019 nyheter) med Anders Larsson.
2019-09-07
Tema: Justera utskrifterna efter dina egna behov
(exempel), Anders Larsson visar inställningarna.
2019-09-28
Tema: Släktforskning före husförhörslängderna, hur går
det till? Anders Larsson tipsar om erfarenheter från egen
forskning.
2019-10-26
Tema: Kartor i Disgen, hur gör jag? Lena Ringbrant
Ekelund, vår kartfadder, reder ut de grundläggande
begreppen. Begränsat deltagarantal, först till kvarn.
2019-11-30
Tema: Disbyt ett hjälpmedel i släktforskningen, hur
fungerar det? Kent Hektor, vårt Disbytombud, informerar.
2019-12-07
Tema: Patrik Hansson och Anders Larsson
svarar på inskickade frågor.
HALMSTAD
Plats: Föreningslokalen Ryttarevägen 4,
Halmstad
Tid: 10.00-14.00
Obligatorisk anmälan till Anders Lindberg,
anders.lindberg@dis-syd.se, 0708-39 79 08
eller till info@hallandsslaktforskare.se eller
035-12 82 72
Kostnad: 40 kr inklusive kaffe, te och fralla.
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2019-09-14
DIS-träff i samarbete med Hallands släktforskarförening
Tema: Disgen 2019, nyheter och hjälp att uppgradera
till denna version. Torgny Larsson och Anders Lindberg
guidar och svarar på frågor.
HELSINGBORG
Plats: Stadsarkivet vån 3, Västra Sandgatan 7, Helsingborg
Vill du ha hjälp att kontrollera databasen, säkerhetskopiera eller annan handledning? Ta med egen dator
eller säkerhetskopia av databasen (version 2016, 2018 el
2019). Sven Kylefors, Disgenfadder, finns på plats och
hjälper dig. Arrangeras parallellt med HSBF:s jourhavande
släktforskare tisdagarna den 10 september och 1 oktober kl
9-12 Ingen anmälan behövs.
Kontaktperson: Sven Kylefors. sven@dis-syd.se,
0703-29 73 45
KLIPPAN
Plats: Åsbo Släkt- och folklivsforskares lokal, Sågenhuset,
Ängelholmsgatan 9, Klippan
DIS-träffar
Tid: 18.00-20.30
Följande tisdagar: 3/9, 17/9, 1/10, 15/10, 29/10, 12/11, 26/11
Marie Munke (marie@dis-syd.se, 0703-44 21 12) och Lena
Ringbrant Ekelund hjälper dig med frågor om Disgen.
KRISTIANSTAD
Nybörjarkurs i Disgen 2019
Studieförbundet Vuxenskolan och DIS Syd erbjuder en
nybörjarkurs i Disgen 2019. Kursen pågår tre gånger
på Studieförbundet Vuxenskolan Östra Vallgatan 10 i
Kristianstad. Vi använder DIS Filbyters kursbok och
er egna datorer där ni har installerat Disgen 2019.
Kontaktperson: Mats J Larsson, mats@dis-syd.se,
0703-727501.
LUND
Plats: Arkivcentrum Syd, lokal Fasickeln,
Porfyrvägen 20, Lund.
DIS-träffar
Tid: 14.00-17.30
Anmälan: Anders Lindberg, anders.lindberg@dis-syd.se,
0708-39 79 08
Kostnad: 40 kr inklusive kaffe, te och kaka
2019-09-05
Tema: Grunderna i Disgen - Inmatning. Torgny
Larsson och Anders Lindberg guidar och
svarar på frågor.
2019-10-17
Tema: Grunderna i Disgen - Kartan. Lena
Ringbrant Ekelund visar hur man kan använda
kartan i Disgen. Torgny Larsson och Magnus
Hellblom svarar på frågor.
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Program för DIS Syd hösten 2019

Reservation för ändringar – kontrollera på vår hemsida www.dis-syd.se
2019-11-14
Tema: Grunderna i Disgen - Orter och källor. Torgny
Larsson, Magnus Hellblom och Anders Lindberg guidar
och svarar på frågor.
2019-12-12
Tema: Grunderna i Disgen - Utskrifter. Torgny Larsson,
Magnus Hellblom och Anders Lindberg guidar och svarar
på frågor.
MALMÖ
Plats: SeniorNet Malmö/DIS Syd, Bellevue Park,
Eddagatan 3, Malmö, SeniorNets datorlokal
Kontaktperson: Viveca Kristiansen, 0738-33 24 64
viveca@dis-syd.se.
Vårt släktforskarcafé fortsätter i höst, varje tisdag
(utom första tisdagen i månaden) 13.00-16.00 är det Släktforskare/IT-café mellan den 10 september och den 26
november.
Funktionärer finns på plats vid varje träff för att hjälpa
medlemmar med Disgen och släktforskning och pröva-påverksamhet för alla. I datorlokalen
finns tillgång till olika databaser
och program för släktforskning som
Disgen, Arkiv Digital och Släktforskarförbundets CD-skivor.
Vi är populära. Boka därför plats via
www.kulturcentralen.se.
DIS-träffar ordnas första tisdagen i månaden kl. 13.3016.30 ordnas för högst tio deltagare med olika teman varje
gång; forskning, och inmatning, utskrifter, forskning och
källor samt kontroller. Kontaktpersoner: Torgny Larsson
och Magnus Hellblom. Följande tisdagar blir det DISträffar; den 3 september, 1 oktober, 5 november och 3
december. För vidare information se vår hemsida och
Facebook.
Anmälan: Anders Lindberg, anders.lindberg@dis-syd.se,
0708-39 79 08
Kostnad: 40 kr inklusive kaffe, te och kaka.

OLOFSTRÖM
Eftersom jag då och då är i Olofström, funderar jag på att
arrangera en cirkel i Disgen2019 grund, för intresserade.
För medlemmar är cirkeln gratis.
Cirkeln blir fem träffar, dagtid måndagar, och du använder
egen dator. Jag hjälper dig med att ladda ner Disgen 2019
och konvertera från Disgen 8 innan vi kör igång med
grunderna. Hör av dig.
Kontaktperson; Staffan Knös staffan@dis-syd.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 till självkostnadspris.
Höstens tema är hur du använder Disgen 2019, erfarenheter och tips.
2019-09-11			2019-10-05
2019-11-14			2019-12-07
Vi planerar för en studiecirkel under hösten 2019 om
grunderna i Disgen 2019 tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan i Ronneby. Jag hjälper dig med att
ladda ner Disgen 2019 och föra över din forskning från
äldre versioner av Disgen. Det blir fem träffar och du
använder egen dator. Plats: Studieförbundet Vuxenskolan i
Ronneby, vid torget. För medlemmar är cirkeln gratis.
Kontaktperson; Staffan Knös; staffan@dis-syd.se.
SÖLVESBORG
Plats: Nakterhuset (f.d. Folkets Hus), Bancks väg 6
Tid: 16.00-19.00
Kontaktperson: Bo Lundgren, bo@dis-syd.se, 073528 88 25. Ingen anmälan. Fika till självkostnadspris.
Höstens tema är hur du använder Disgen 2019, erfarenheter och tips.
2019-09-15			2019-10-13
2019-11-24			2019-12-08

Till hösten är det dags igen för två kartkurser i Disgen i Klippan
I den grundläggande kursen går vi igenom delar av
kartfönstret, Disgenorter, hur man lägger händelser i
tidsordning, lägger till koordinater och gör en resa på
Google Earth. Grundläggande bildhantering kan ingå.
Tid: Fyra tisdagar den 3, 10, 17 och 24 sept kl 13.00 – 16.00.
Den avancerade kursen föreslås få följande innehåll:
Kartfönstret, Disgenorter med bilder och beskrivningar,
grundkartan, underlagskartor, personuppgifter på kartan,
spara karta som bild och i utskrift, använda färdiga kartor,
lagerprincipen för underlagskartor och lägga in egna kartor.
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Tid: tre tisdagar den 8 och 22 oktober och den 5 november
kl 18.00 - 20.30.
Plats: Åsbo Släkt- och Folklivsforskares lokal Sågenhuset,
Ängelholmsgatan 7, Klippan (5 min från järnvägsstationen).
Ta med egen dator med Disgen. Begränsat till åtta deltagare per kurs.
Anmälan: Lena Ringbrant Ekelund, 070-232 00 79 eller
lena@syd.se.
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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
Viveca Kristiansen
Sjövägen 3
274 54 Skivarp			
0738-332464
viveca@dis-syd.se
Kassör
Marie Munke		
Smålandsvägen 38
286 35 Örkelljunga
070-3442112
marie@dis-syd.se		
Sekr, webmaster
Anders I Andersson
Svarvaregatan 6
216 18 Limhamn
0706-849685
webmaster@dis-syd.se
Utbildningsansvarig
Anders Lindberg
Luzernvägen 1 D
227 38 Lund			
0708-397908
anders.lindberg@dis-syd.se
Ledamot
Bo Lundgren 		
Tostebergavägen 11
295 73 Nymölla 		
0735-28 88 25
bo@dis-syd.se		
Ledamot
Lena Ringbrant Ekelund
Kamrersgatan 17
264 31 Klippan
070-2320079
lena@dis-syd.se		

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

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

Apple/Mac
Helge Olsson		
Segestrandsgatan 2
233 33 Svedala		
0708-583988
helge@dis-syd.se		

Ledamot
Torgny Larsson		
Östra Hyllievägen 17
216 21 Malmö			
0707-414018
torgny@dis-syd.se

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

Faddrar

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

Disgen
Staffan Knös
Gångbrogatan 2
372 37 Ronneby			
070-5951338
staffan@dis-syd.se

Disgen
Anders Larsson		
Mellang 3 A lgh 1103
233 32 Svedala			
anders@dis-syd.se
Disgen
Arne Sörlöv		
Norra Alnaryd 216
370 33 Tving			
0721-505333
arne.s@dis-syd.se
Disgen
Bengt Kjöllerström
Östra Vallgatan 41
223 61 Lund			
070-2703944
bengt@dis-syd.se		
Disgen
Benny Olson		
Göingegatan 26
291 38 Kristianstad
044-331103
benny@dis-syd.se		
Disgen
Bo Lundgren 		
Tostebergavägen 11
295 73 Nymölla 		
0735-28 88 25
bo@dis-syd.se		

Disgen
Sven Kylefors
Norra Brunnsvägen 75
256 55 Helsingborg
070-3297345
sven@dis-syd.se
Disgen
Torgny Larsson		
Östra Hyllievägen 17
216 21 Malmö			
0707-414018
torgny@dis-syd.se
Karthantering och Disgen
Lena Ringbrant Ekelund
Kamrersgatan 17
264 31 Klippan		
070-2320079
lena@dis-syd.se		
		
Min Släkt
Lotta Sörensen		
Nexövägen 27 C
294 35 Sölvesborg
0760-141262
lotta@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

Var med i DIS Syd • Var med och påverka utvecklingen • Var med och hjälp dina släktforskarkamrater där du kan

