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Kurser, träffar och workshops i Disgen, Disbyt, Dispos
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Intressanta föredrag och trevliga släktforskarkontakter

•

DISkutabelt är föreningens medlemsblad som innehåller erfarenheter, tips och föreningsnytt och kommer
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•
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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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Det lackar mot jul!

D

et lackar mot jul, när du läser
detta. Tänk vad tiden går. Vi
släktforskare som grottar ner oss i
nutid och i alla tidigare generationer kan verkligen säga, utan att bli
för känslosamma; tidevarv komma,
tidevarv försvinna, släkten följa släktens gång.
Nu är det dags att summera
släktforskaråret 2019. Vad stort har
hänt inom släktforskningen? Någon
riktig kioskvältare har vi tyvärr inte
sett till. ArkivDigital har fortsatt att
lägga ut fler skannade bilder och att
producera sökbara register, allt för
att möjliggöra omfattande forskning
och för att göra registren sökbara,
och det är ju jättebra!
Vi i DIS släppte i april Disgens
nya version Disgen 2019 och till den
kom en uppdaterad version, 2019.1
i oktober. 2019.1 innehåller några
buggrättningar och ett nytt sätt att
registrera en Relation. Om allt går i
lås kommer vid årsskiftet ytterligare
en version, 2019.2. Med den följer
DIS app Släkten, som är anpassad till
Disgen 2019.2 och som blir gratis för
oss medlemmar. Äntligen kommer
denna av många efterlängtade app
till Disgen!
DIS mångårige verksamhetsledare Christer Gustavsson blir pensionär successivt under hösten.
Till ny verksamhetsledare vid DIS
i Linköping har anställts Mikael
Winbladh. Han kommer att börja i

mitten av januari nästa år. Mikael bor
i Norrköping och har en bakgrund
som it-konsult och it-förvaltare.
DIS Syd hade årets höstmöte i
Sölvesborg den 20 oktober (se referat på sidan 9). Där fick vi lyssna på
ett intressant föredrag av professor
Mats Olsson om förändringarna
inom jordbruket och hur det drabbade bönder och statare i Skåne.
Därefter demonstrerade Torgny
vår nya app Släkten (se sidan 11).
Höstmötet fattade också beslut om
ändrad lydelse av § 6 i våra stadgar,
som reglerar vilka ärenden som ska
behandlas av årsmötet. För att de ska
träda ikraft krävs att årsmötet 2020
fattar ett likalydande beslut.
På sidorna 18-19 hittar du alla de
aktiviteter, träffar och utbildningar
som vi i DIS Syd arrangerar i vår
region under våren 2020. Du är
välkommen till den eller de träffar
som passar dig. För dig som inte kan
komma till någon av dem erbjuder
vi lärarledd distansutbildning (se
sidan 15). Vi bjuder alltså på goda
möjligheter att förkovra sig i Disgen.
Dessutom har vi ju alla faddrar till
din hjälp!
När vintern går över i vår så
har DIS Syd sitt årsmöte. Datum är
preliminärt bestämt till söndagen
den 29 mars 2020. Preliminärt har
vi bestämt att förlägga årsmötet
till Hässleholm, i den välbekanta
lokalen Senioren. Reservera dagen

för årsmötet. Definitiv kallelse och
mer information kommer i god tid i
nästa nummer av DISkutabelt, i vårt
månadsbrev och på vår hemsida. Så
håll utkik där!
Valberedningen vill gärna ha
förslag till funktionärer, att väljas
på årsmötet. Är du intresserad eller
känner någon som är det, så hör av
dig till valberedningen (kontaktuppgifterna finns på sista sidan).

Ha en God Jul och passa på i
vintermörkret 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 nästa års första nummer är den 24
februari 2020.
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 också står för bilderna från funktionärsträffen. Bo
Lundgren var fotograf på höstmötet. Övriga fotografer
är Jan Nilsson och redaktören. Lena Ringbrant Ekelund
har lämnat illustrationerna till sin artikel från höstmötet
och Torgny Larsson till sin artikel om appen Släkten.
Lars-Åke Stenemo har lämnat illustrationerna till sin
artikel om Skåningar i skola i Växjö på 1600-talet.
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Redaktörens spalt

J

a, nu sitter man igen i sin skrivarlya vid Råbelövskanalen och
försöker få ihop sin spalt. Vad har jag
att berätta sedan sist som kan intressera eller rent av glädja läsekretsen?
Ja – svenskarnas samtalsämne nummer ett – vädret - kan man rensa
bort direkt. Grått, mulet, småregnigt
elände, som inte kan intressera, än
mindre glädja någon. När jag levde
mitt liv i Sundsvall var det åtminstone kallt och snö i november, men
här? Nääh!
Men jag kan glädja mig åt tidningen är klar. Det är bara min spalt
som saknas, som vanligt. Arbetet
med tidningen har varit motigt den
här gången och då menar jag inte
innehållet. Det är tekniken! Datorn
som DIS Syd håller mig med för att
göra tidningen har gått i strejk. Vill
inte göra tjänst längre! Nåja, tänkte
jag, sura på! I min privata dator har
jag också tidningsmakarprogrammet, så det löser sig. Gjorde det inte!
I DIS Syds dator finns dessutom
bildbehandlingsprogrammet som
behövs för att fixa till illustrationer
och där finns bildarkivet. Bildarkivet
har backup - man är väl med i en
teknisk förening!
Förra gången en sådan malör
hände, erinrar sig den minnesgode
läsaren, fick jag hjälp av vår förre
kassör Caj Nilsson. Batteriet strejkade i den gamla laptopen och kassören
bestämde prompt att det inte skulle
köpas något nytt batteri, utan jag beordrades att gå till en datorhandlare
i staden och hämta en ny laptop. Det
var kassörstag det! Nu är Caj ledsamt
nog inte med oss längre, men jag är
fortfarande med i en teknisk förening. Jag tänkte vänta ut den trilskande datorn och tog istället det
lugnt och jobbade med texterna och
monterade dem i tidningsmakarprogrammet för att sedan förbereda
urvalet av foton och illustrationer.
Grannen försökte också få igång
skrället, men alls icke!
Vad gör vi då som är med i DIS
Syd, när vi har tekniska problem?
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Jo - vi kontaktar en fadder. Min vän
och fadder i Nymölla Bo Lundgren
hastade hit igår till min hjälp och
lånade mig ett bildbehandlingsprogram. Innan Bo lämnade mig och
konstaterat att jag lyckats montera
några illustrationer så glodde han
stinnt på den trilskande laptopen.
Jag tar med den, sa han bistert och
ser om jag får igång eländet! Tack
och lycka till, sa jag och fortsatte
bildbehandlandet.
Innan jag ens hann tänka, kändes
det som, så ringde telefonen. Det var
Bo från Nymölla. Datorn går sa han,
men jag behåller den ett tag för att
kontrollera att den uppför sig. Jag
har knappast hämtat mig ännu efter
det beskedet! Vilken fadder.
Nu till något roligare. Min syster går en skrivarcirkel i Halmstad
där hon bor. I helgen fick jag första
kapitlet av Karins bok. Jag läste det
tidigt i söndagsmorse. Det handlade
om hennes tidigaste minnen. Hon låg
på sjukhus i Lund i åtta månader i
femårsåldern. Det var det hon skrev
om. Fler borde göra så – att skriva
ner berättelser om sina liv så att de
finns kvar för kommande generationer. Särskilt släktforskare har det
ansvaret, anser jag.
Hustrun och jag har under hösten
som vanligt gått på flera föreställningar som anordnas av stadens
livaktiga teaterförening. Särskilt
minnesvärda var två hyllningsföreställningar för Malmö Stadsteater
( jag vet att den numera heter Malmö
Opera) som blir 75 år i år; Lasse Walldovs föredrag 75 år i Thalias tjänst
och Vår bästa tid, en jubileumsturné
med sångare från Malmöoperan.
Mina släktforskarcirklar på pensionärsuniversitetet går mot sitt slut.
Bara en träff kvar i nästa vecka, men
det är så inspirerande och trevligt
att jag har lovat fortsätta nästa år.
Däremot blev det ingen nybörjarkurs
i Disgen 2019 i höst eftersom för få
anmält sig.
Närmast på programmet står
Lunchkör på Malmö Live tillsam-

mans med sju studentkamrater från
Heleneholmsskolan i Malmö. Vi
håller kontakten och träffas en gång
i kvartalet. På fredag är hustrun och
jag bjudna till svågern i Falsterbo.
Där blir det gås – för andra gången
i november.
Inför julen övar vår kör för framträdanden första och tredje advent.
Repetitionerna i morgon blir inte
så uppsluppna. En av våra sopraner
lämnade jordelivet förra veckan. Så
tråkigt – en verkligt god vän! Och
för fjorton dar sedan fick jag besked
om att en annan god vän och arbetskamrat från Sundsvallstiden gjort
detsamma. Så tungt det känns att
påminnas om livets ändlighet!
Det lackar mot jul skriver ordförande Staffan i sin spalt. Hustrun och
jag har bestämt oss för att fira julen
hemma i år. Resan norrut med tåg på
julafton som vi gjorde i fjol kommer
inte att upprepas. Den erfarenheten
plus den från vår resa i somras till
Uppsala med sex buss- och tågbyten,
manar inte heller till efterföljd. Julen ska firas i lugn och ro i hemmets
trevna vrå och så kräver grannkatten
Ludde sin omvårdnad.
God Jul och Gott Nytt År
tillönskas alla läsare
Mats J Larsson
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DIS Funktionärsträff

V

arje höst arrangerar föreningen DIS en träff för sina
funktionärer och förtroendevalda. Den äger rum i
Linköping och numera på Scandic Frimurarhotellet,
två minuters promenad från järnvägsstationen. I år
träffades ca 90 DIS-funktionärer från norr till söder
under helgen den 5-6 oktober.
Träffen startade med lunch på lördagen kl. 12 och
det blev utöver god mat ett glatt återseende av DISkamrater från när och fjärran. Kl. 13 i konferenslokalen
S:t Lars inledde föreningens ordförande Daniel Berglund med att hälsa deltagarna välkomna. Han fortsatte
med att dela ut diplom till funktionärer som har verkat
i föreningen i 15 år. Det första gick till faddern Staffan
Bodén från Gnarp, som inte kunde närvara på träffen.
Diplomet hämtades av DIS Mitts ordförande Rolf Lust
som kommer att vidarebefordra det till Staffan. Även
DIS vice ordförande Eva Dahlberg från Jönköping
skulle få diplom för lång och trogen tjänst i föreningen.
Inte heller Eva var närvarande utan fick sitt diplom
senare under folkets jubel.
Daniel meddelade att
Tommy Nilsson (th) från
DIS Småland utsetts till
supportansvarig i DIS och
att Christina Claesson från
DIS Väst utsetts till utbildningsansvarig. Han passade också på att uppvakta
Tommy som nyss fyllt jämna år med en grundkurs i
Släktforskning!
I funktionärsträffen
deltog från DIS Syd Staffan Knös, Viveca Kristiansen, Marie Munke, Lena Ringbrant Ekelund, Magnus
Hellblom, Anders Larsson, Bengt Kjöllerström, Benny
Olson, Carl Strandberg, Sven Kylefors, Torgny Larsson,
Anders Ardö, Erik Sandberg samt undertecknad.

Disgen Skeppsås
Programmet fortsatte med att Christer Gustavsson
presenterade några tankar om innehållet i nästa version
av Disgen. De senaste Disgenversionerna har alla haft
arbetsnamn efter socknar i Östergötland under utvecklingsarbetet. Den förra hade arbetsnamnet Disgen
Älvestad och den kommande kallas Disgen Skeppsås.
Christer inledde med att citera några användares reaktioner om Disgen 2019; Disgen blir bara modernare och
modernare och nya Disgen är riktigt, riktigt bra!
Arbetet med Disgen Skeppsås har pågått sedan Disgen 2019 lanserades i början av året. Christer berättade
översiktligt om de ändringar och tillägg som kan komma
i nästa Disgenversion. Det kan bli layoutförbättringar
DISkutabelt 2019-4

för fönster och ikoner, stöd för hembygdsforskning och
några nya utskrifter. Christer önskar att vi inte redogör
för några detaljer om Disgen Skeppsås innan utformningen är fastställd och inte heller om tidplanen. Vi får
nöja oss så länge och lovar återkomma senare.

Appen Släkten
Christer Gustavsson presenterade också appen Släkten
som kommer att ingå i Disgen 2019.2 och som kommer
att lanseras före jul. Torgny Larsson berättade om appen Släkten på DIS Syds höstmöte i Sölvesborg den 20
oktober. Läs Torgnys beskrivning på sidan 11.

Gruppdiskussioner och temapass
Resten av lördagseftermiddagen ägnades åt gruppvisa
diskussioner som deltagarna anmält sig till i förväg;
Faddrar och utbildare, kartspecialister, Disbytombud,
Disbyt/RGD-utvecklare samt produktråd och utvecklare. Undertecknad deltog i gruppen för faddrar och
utbildare. Vi ägnade oss förutom åt appen Släkten åt
att diskutera Disgen samt faddrarnas och utbildarnas
uppgifter under Tommy Nilssons ledning.
På söndagsförmiddagen fanns möjlighet att delta i
tre olika förutbestämda temapass; Arbeta mer avancerat med Disgen, Disgens kartfunktion för noviser, Hur
värva, behålla och få tillbaka medlemmar, Nya appen
Släkten, Frågestund för nya Disbyt, Frågestund för nya

Utbildare i grupparbete
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Dispos, Frågestund för nya Disgen, Hur bör Disgen
påverkas av konkurrens från andra släktforskningsprogram, Distansutbildning tekniken samt Omvärldsspaning. Referat från några av temapassen följer.

Hur bör Disgen påverkas av konkurrens från
andra släktforskningsprogram
Vid funktionärsträffen ingick jag i den temagrupp, som
diskuterade om hur Disgen bör påverkas av konkurrensen från andra registreringsprogram för släktforskning.
Vi koncentrerade oss på två frågeställningar; Vilka befintliga lösningar har vi i Disgen som är ”egna påhitt”?
och Vilken framtid finns för DIS och Disgen och övriga
DIS produkter? För den första frågeställningen diskuterande vi de punkter och aktiviteter i Disgen som har
ett förfaringssätt som upplevs komplicerat och där vi
hittat på en egen lösning jämfört med andra program. Vi
noterade dessa och förmedlar dem till produktrådet och
till utvecklarna, för att vi förhoppningsvis ska kunna få
fram enklare och mera intuitiva lösningar.
När det gäller den andra frågeställningen så ser
vi vår framtid för DIS och Disgen i tryggheten av att
Disgen lagrar data lokalt i egen dator, inte i ett webbbaserat program eller i något moln med risk att data
kommer på avvägar och utnyttjas av andra. Vidare är
det en trygghet att Disgen och övriga DIS produkter,
utvecklas och drivs av en stor ideell förening, inte av
någon enskild person. Detta borgar för en framtida
fortsatt god utveckling och tillgänglighet till Disgen,
med bra support till medlemmarna från vår fadderorganisation. Inte heller kräver Disgen något kontinuerligt

6

abonnemang för att kunna användas i framtiden. Vår
databas Disbyt är också något som många medlemmar
framhåller som en stor hjälp i släktforskningen. Trots
den tilltagande konkurrensen från olika håll, ser vi i
gruppen, att DIS och våra olika produkter, har en egen
nisch att fylla och har en stor uppgift att uppfylla för
framtida släktforskare.

Staffan Knös
Hur värva, behålla och få tillbaka
medlemmar?
Temagruppen leddes av Torbjörn Wahlström från DIS
Filbyter. Han och Anders Lindberg från DIS Syd har
utgjort en arbetsgrupp med detta tema som uppgift.
Anders kunde inte medverka eftersom han nyligen fått
en ny höftled.
Torbjörn inledde med att fråga sig om hur ska vi
göra för att inspirera andra? Ja, knappast genom att
uppfinna hjulet en gång till! Torbjörn berättade istället
om det utvecklingsarbete som utförts av DIS Filbyter
under de senaste åren.
2013 hade man bestämt i regionföreningen att se
medlemmarna som släktforskare och utbildningsverksamheten skulle vara motorn. Man satsade därför på ett
brett utbildningsprogram på flera orter i regionen. Man
började med veckovisa utskick (veckobrev) till medlemmarna. 2016 flyttade man sin verksamhet från Gamla
Linköping till Fontänen, som också blev ett lyft för
Filbyter. Sedan 2016 har man verksamhetsgrupper på
flera orter i regionen, man har regelbundna cafékvällar,
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akut-funktioner och man har inrättat arbetsgrupper för
olika områden; medlemsförmåner, DNA, web-grupp,
IT-grupp m.m. Man har f.n. 67 funktionärer som jobbar
för DIS Filbyter. Föreningens utbildningsverksamhet
har ökat kraftigt både utryckt att antalet kurser och
deltagare sedan 2013, berättade Torbjörn.
Efter Torbjörns inledning ställde Daniel Berglund
frågan Vad tycker ni att föreningen DIS ska göra? Torbjörns svar var att DIS ska hjälpa regionföreningarna
att organisera sin verksamhet. Förslag restes att ta bort
medlemsavgiften för regionföreningarna, d.v.s. att alla
medlemmar ska vara med i den regionförening där han
eller hon är bosatt. En annan idé som framfördes var
att DIS skulle tillhandahålla en pool med intressanta
föredraghållare. Temat avslutades med en diskussion
om det är meningsfullt att försöka attrahera personer
under 40 till DIS.

Mats J Larsson
Frågestund om nya Disbyt
Ulf Arvidsson, som höll i frågestunden, har arbetat
med att konvertera den klassiska Disbytdatabasen till
nya Disbyt. Jan Åke Gestblom har utvecklat den nya
sökfunktionen. Tills vidare finns både gamla och nya
Disbyt parallellt. De flesta av frågorna handlade om när
nya Disbyt helt ska ersätta gamla Disbyt. Ulf svarade att
man räknar med att det kommer att ske under nästa år.
Ulf uppmanade funktionärerna att testa den nya Disbytversionen som finns på DIS hemsida och man då hittar
fel eller har något att anmärka på så ska man signalera
det på DIS Forum.

Mats J Larsson
Disgens kartfunktion för noviser
Jag höll i programpunkten Disgens kartfunktion för
noviser under temapassen. Syftet var att väcka intresse
för kartfunktionen, öka kunskapen om hur man kan
använda kartan i Disgen och för att få fler utbildare
eller faddrar att arbeta med kartor på Disgenkurser
och liknande. Intresset för att använda kartor i Disgen
ökar och det tycker jag är roligt. Jag informerade om
vilka möjligheter det finns för att lära sig använda
kartfunktionen.

• Man hittar mycket bra i information i Disgen handledning som ligger på www.dis.se. Lättast når man dit
via Hjälp i Disgen.
• Handboken Släktforska med kartor som Karl-Ingvar
Ångström och Björn Johansson har skrivit är en mycket
bra bok. Tyvärr är den slutsåld, men den finns på bibliotek. Det ingår en CD med mycket bra material bl.a.
en Powerpointpresentation som tydligt visar hur man
gör. Många glömmer att titta på den.
• Björn Johansson har även gjort två mycket bra kartkurser Kartfunktionen i Disgen - del 1 och del 2. De
finns på DIS hemsida. Sök efter Kartkurs för Disgen
så hittar du dem.
• Jag har gjort ett enklare kartkursmaterial som jag
kallar Kartor i Disgen grundläggande. Det är under utprovning och finns ännu inte på DIS hemsida, men jag
skickar det gärna med e-post. Jag har använt materialet
i mina grundläggande kartkurser i Klippan och jag hoppas att fler kan anordna lokala kartkurser med hjälp av
materialet och mitt stöd. Planerna är att det också ska
komma material för en fortsättningskurs.
Jag besöker gärna släktforskarföreningar och berättar om
vad man kan göra med kartor i Disgen, men jag håller bara
kartkurser i Åsbo Släkt- och Folklivsforskares lokal i Klippan,
bara 5 minuters promenad från stationen. Jag hjälper gärna
utbildare i Disgen att anordna egna kartkurser.

Lena Ringbrant Eklund
Avslutning
På söndagseftermiddagen lyssnade deltagarna på en
föreläsning av Claes Westling om Analoga - Digitala
Arkiv. Ett referat av föreläsningen finns på nästa sida.
Under det avslutande passet demonstrerade Christer Gustavsson hur fulltextsökning fungerar i Disbyt. På
fråga om vad som händer med Dispos svarade Daniel
Berglund att Dispos behöver en renovering. Håkan
Johansson gav oss då, på förekommen anledning, en
snabbdemonstration av Dispos. På fråga om hur det går
med att ersättare efter Christer Gustafsson, som ska gå
i pension om ett tag. Daniel svarade att rekrytering av
en efterträdare pågår.
Så bröt funktionärerna upp efter fullmatade dagar
för att resa hem i alla väderstreck och med olika kommunikationsmedel. De som arrangerat årets funktionärsdagar är värda all heder och får ett hjärtligt tack av

Mats J Larsson
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Analoga - Digitala Arkiv

å söndagseftermiddagen erbjöds deltagarna en
föreläsning av förste arkivarien vid Landsarkivet i
Vadstena Claes Westling om Analoga - Digitala Arkiv.
Han har sysslat med arkivforskning i över 30 år. Claes
fick 2018 ta emot Sveriges Släktforskarförbunds pris
som årets eldsjäl och han har skrivit Släktförbundets
Handbok i Domstolsforskning.
Claes tog sin utgångspunkt för föredraget vilka källor som finns för tomthistoriken i Vadstena. De finns i
Landsarkivet, Vadstena kyrkoarkiv, Vadstena Rådhusrätts arkiv och i otaliga protokoll.
Claes rekommenderade att man använder
sig av NAD som den enklaste vägen att besöka den
Digitala forskarsalen på
Riksarkivet. Statens arkivalier finns historiskt i
Kyrkoarkiven, Domstolsarkiven och Länsstyrelsearkiven, samtliga inrättade på 1600-talet. I kyrkoarkiven finns födelse-,
vigsel- och dödböcker,
samt ut- och inflyttningslängder och husförhör
digitaliserade. Resten har inte digitaliserats. Ur Domstolsarkiven är bouppteckningarna digitaliserade och i
Länsstyrelsearkiven är skattelängder, soldatrullor och
jordeböcker digitaliserade.
Bilagorna under Litt. H i kyrkoarkiven är oftast inte
digitaliserade. De fotograferades inte av mormonerna
på 1950-talet. Ingen tänkte på det då, sade Claes, men
bilagorna kan innehålla viktig information för släktforskare. Domkapitelarkiven har sorterat handlingarna
efter församling.
Ett exempel hämtade Claes ur Domstolsarkiven
från Östergötland. Farman Jansson i Källstad tvistade
1662 med sin halvbror Per Hansson i Hageby, Roglösa
socken, om ett arv efter deras gemensamma mamma,
Elin Månsdotter som avlidit 1659. Hennes efterlevande
man var Hans Persson i Hageby. Farmans far var salige
Anders Bökie i Alvastra, Västra Trollstad (Dals Häradsrätt 13/2 1662). Vi fick följa Claes ansträngningar med
att hitta rätt arvsberättigade personer, som varit besvärligt, genom att de många inblandande personerna,
ofta bar samma namn.
Den berättande texten i domboken ger liv åt historien, fortsatte Claes. Rättegångarna tvingar skrivarna
att gå in på detaljer, som i detta exempel; Tjuvar i Skänninge oktober 1649. Stadens organist Hans Giörgen och
hans svägerska hade blivit sedda om natten av två kvinnor som vaktade med yxor på tjuvarna, som beskrivs så.
Mannen hade höga stövlar, svarta hängande (slochotta)
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kläder, en liten svart hatt och lockigt svart hår. Kvinnan
hade vit skinnpäls eller kjortel och på huvudet en liten
mössa fordrad med hermelin.
Lagmansrätternas arkiv är inte digitaliserat. I Hovrätternas och Högsta Domstolens finns det inte mycket
som är digitaliserat.
Länsstyrelserna delade Claes historiskt upp i Landskansliet, som svarade för administrativa frågor och
landskontoret, som svarade för ekonomin. I Landskansliets arkiv finner man handlingar från kronofogdarna, länsmännen, landsfiskalerna och polisen medan
skattehandlingar sorterar
under Landskontorens
arkiv.
Claes avrundade sitt
föredrag med det inte är
att förvänta sig stora förändringar när det gäller
digitalisering av handlingar hos Riksarkivet. I
Riksarkivet finns 80 mil
handlingar. Av den arkivmassan är endast tre procent digitaliserade och
en procent är tillgängliga
digitalt.
Mycket mer om domstolsforskning kan ni läsa i Claes
Westlings bok Domstolsforska. Den finns att köpa i DIS
webbshop och ingår som nr
10 i Sveriges Släktforskarförbunds handbokserie.

Mats J Larsson

God Jul & Gott Nytt År
önskar DIS Syd
alla medlemmar
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DIS Syds höstmöte

S

öndagen den 20 oktober deltog drygt

trettio medlemmar i föreningen DIS
Syds traditionella höstmöte. Mötet hölls
denna gång i Nakterhuset i Sölvesborg. Flera
av föreningens faddrar fanns beredda att
besvara frågor om Disgen och Disbyt, från
de medlemmar som anlände tidigt. Skånes
Släktforskarförbund fanns också tidigt på
plats med sitt bokbord och hjälpte hugade
spekulanter med inköp. Sölvesborgs släktforskarförening medverkade och informerade om sin verksamhet.
Vår ordförande Staffan Knös hälsade
medlemmarna och dagens föredragshållare hjärtligt
välkomna till årets höstmöte. Det inledande föredraget
hölls av Mats Olsson, professor vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet och hade titeln
Storgods, bönder och statare – en glömd skånsk historia
(föredraget refereras nedan).
Efter hans föredrag bjöds deltagarna på kaffe och
smörgås. Därpå vidtog ett extra medlemsmöte som
hade att behandla ett förslag till ändring av § 6 i föreningens stadgar, som handlar om vilka ärenden som ska
avhandlas vid föreningens årsmöte. Till ordförande för
medlemsmötet utsågs föreningens ordförande Staffan
Knös som meddelade att föreningens sekreterare An-

ders I Andersson skulle föra protokollet. Mötet fastställde den föreslagna dagordningen
och konstaterade att medlemsmötet var utlyst
i behörig ordning. Till protokollsjusterare utsågs Gunnar Persson och Erik Sandberg. Staffan Knös föredrog förslaget till ny lydelse av
§ 6 i stadgarna. Mötet beslutade att fastställa
den föreslagna ändringen av paragrafen. För
att ändringen ska träda i kraft krävs att årsmötet 2020 fattar ett likalydande beslut. Därpå
avslutades det extra medlemsmötet.
Nästa programpunkt var att Torgny Larsson, vår fadder i Malmö, demonstrerade appen Släkten som visar genealogiska data från Disgen.
Men appen kan du ta med dig din släktforskning i din
smarttelefon eller surfplatta (både Android och iOS).
Läs mer om appen i Torgnys artikel på sidan 11.
Innan mötet avslutades påminde Staffan om att
eventuella motioner inför årsmötet 2020 ska vara inlämnade senast den 15 december i år. Staffan tackade
alla medverkande och vände sig särskilt till Bo Lundgren, värd för arrangemanget.

Mats J Larsson

Storgods, bönder och statare

U

nderrubriken på professor Mats Olssons föredrag
på höstmötet var - en glömd skånsk historia. Föredraget baserades på material från olika skånska gods.
Mats utgick från den häradsekonomiska kartan från
1910 över Malmöhus län för att åskådliggöra hur många
slott och storgods som fanns vid den tiden. I Skåne har
funnits 160 privatägda slott.
I 19 socknar i Malmöhus län stod godsen år 1910
för 50-70 procent av den odlade jorden. Den högsta
andelen (70 %) hade Övedskloster med Tullesbo och
Svansjö, i Öved socken och Färs härad. De flesta av
godsen hade s.k. plattgårdar stora annexgårdar som
brukar kallas plattgårdar, av franskans Maison plate,
ungefär obefäst herrgård. Plattgårdar förekommer
mest i Skåne. Som exempel på en plattgård nämnde
Mats Halmstadgården utanför Svalöv. Plattgårdarna
har haft stor betydelse för utvecklingen av storgodsen.
Vittskövle slott i Kristianstad län hade sju plattgårdar. Mats visade utvecklingen av utsäde för Vittskövle
mellan 1525 och 1950. När Vittskövles plattgårdar räknades med från ca 1800 mer än fördubblades utsädet
för hela godset.
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Massiv avhysning av bönder
Det skedde en massiv avhysning av bönder i Skåne under 1800-talet. Som exempel visade han avhysningen
av byn Ettarp och upprättandet av en plattgård i stället.
Byn bestod av åtta frälsebönder under Björnstorp och
en kronobonde. Björnstorp ägdes av Axel Gyllenkrok.
Tre bönder avhystes direkt 1819-20, resten under 182324 utom kronobonden som Gyllenkrok inte kom åt.
Åtta dagsverkstorp anlades och torparna där skulle
tillsammans med statare utgöra godsets arbetskraft.
Dagsverkstorpen avhystes sedan successivt 1824-55
och ersattes av statare.
Under perioden 1680 – 1850 ökade de årliga dagsverken en skånsk hoveribonde hade att utföra på godset
kraftigt. Från drygt 80 per år 1680 ökade det till knappt
120 år 1800 för uppgå till över 310 dagsverken vid mitten av 1800-talet.

Skatte- och räntetryck
Mats visade också på hur skatte- och räntetrycket ändrades för de skånska bönderna från slutet av 1600-talet
till år 1900. Från att ha varit något över 30 procent
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Statarsystemet

för bönderna i början av perioden så uppgick den för
frälsebönderna till drygt 35 procent vid slutet av perioden, alltså ett skattetryck på mellan 30 och 35 procent
under hela perioden. För och krono- och skattebönderna däremot minskade skatte- och räntetrycket från
1680 successivt till ca 8 procent år 1900, en avsevärd
skillnad alltså.
Ungefär hälften av bönderna i Skåne var frälsebönder. Ungefär hälften av dem försvann under avhysningarna på 1800-talet. Dagsverkskyldigheten ökade för
resten fram till 1850-talet. Därefter började övergången
till penningarrenden för dem som var kvar. Vissa fick
efter hand tillfälle att friköpa sina gårdar, men det var
ingen rättighet och nästan omöjligt vid de gods som
gjorts till fideikommiss.

Fideikommissen
Fideikommissen instiftades på 1700-talet för att adeln
skulle slippa att splittra sina gods vid arvskiften. Den
sätter arvslagstiftningen ur spel, allt går till den äldste
sonen och ingen del av egendomen får säljas. Fideikommiss skulle egentligen ha avskaffats 1963 men
finns kvar i Sverige som enda land i världen. I Skåne
finns tre stora fideikommisser kvar; Trolle-Ljungby,
Björnstorp-Svenstorp och Övedskloster plus ett tiotal
fideikommisbolag.

Skåneböndernas protester
Mats berättade om Skåneböndernas protester. Frälsebonderörelsen krävde 1773 att antalet dagsverken ska
framgå av ett kontrakt. Rörelsen, som även fanns i södra
Halland, led ett fullständigt nederlag efter rättegång.
1811 ledde kraftiga protester mot utskrivningen av soldater i kriget mot Napoleon till en allmän proteströrelse
mot den jordägande adeln och prästerna. Protesterna
slogs ned med vapenmakt och har kallats Klågerupsmassakern. Den Tullbergska rörelsen 1867-69 hävdade
att det egentligen var kronan som ägde gårdarna. Adeln
hade bara dem till låns.
Det har inte skett någon jordreform i Sverige. I nästan alla länder med historiska godssystem har det skett
en omfördelning av jord från storgods till jordlösa, men
aldrig i Sverige.
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Statarna var årsanställda jordbruksarbetare.
Statsystemet byggde på att mannen var gift.
Statarhustrun kunde ha mjölkningsplikt,
men långt ifrån alltid. En stor del av lönen
bestod av naturalier. Statarna bodde i bostäder som uppläts av arbetsgivaren (godsherren) Statarsystemet uppstod i Skåne under
1800-talet och speciellt under dess andra del.
Det var utbrett i Skåne eftersom storgodsdriften var så omfattande här. Räknat per
gård och hektar åker var statarsystemet mer
omfattande i de mellansvenska godsbygderna. Om en gård i Skåne på 200 ha hade 13 årsanställda
lantarbetare så hade motsvarande gård i Sörmland 17,
d.v.s. 30 procent fler. Statarsystemet avskaffades den 1
november 1945.
Under 1800-talet jämfördes statarnas villkor med
villkoren för andra jordlösa eller småbrukare (husmän,
torpare eller daglönare). Mats menade att statarnas situation var jämförbar med de andra jordlösas. De hade
samma sorts bostäder, samma underordnade ställning i
förhållande till arbetsgivaren och ungefär samma löneoch konsumtionsnivå. Under 1900-talet jämfördes
statarna med industriarbetarna. Här var kontrasterna
större; statarna hade sämre bostäder, lägre löner, lägre
facklig organisationsgrad och var mera underordnade
arbetsgivaren. 1860 hade 20 procent av landets familjer
fler än 6 hemmaboende barn. Statarnas födelsetal var
jämförbart med andra grupper på landsbygden. 1930
hade 12 procent av statarfamiljerna fler än 6 hemmaboende barn med motsvarande andel i städerna var 5
procent.
Statarsystemet var lönsamt för arbetsgivaren eftersom det sänkte lönekostnaden. Naturahushållningen
förutsatte omfattande
självhushåll och förädling av råvaror. Statarkvinnorna förutsattes på så vis att kunna
bedriva ett komplett
lanthushåll i en statarlänga.
Och det som var
lönsamt för godsherren ledde till statarfamiljens misär, avslutade Mats sitt fördrag.

Mats J Larsson
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Släkten – appen för Disgen

ntligen säger många! DIS har tillsammans med
Sundin Software utvecklat en app, speciellt anpassad för Disgen. Den heter Släkten och fungerar både
för telefoner och surfplattor, både Android och Apples
IOS (iPhone och iPad). Med den har du ständigt det du
registrerat i Disgen även i din ficka, i din telefon eller
på din surfplatta, alltid lätt tillgängligt. Du installerar
appen från Google Play Butik eller Apple Store på din
telefon eller surfplatta och den är gratis för alla som
har köpt Disgen 2019.
Du behöver dock ha gjort senaste uppdateringen av
Disgen, åtminstone uppdatering 2, med namnet Disgen
2019.2. Med den finns i menyn under Verktyg ett val
Exportera till app. Med det skapas en Gedcom-fil, som
tillsammans med de bilder du använder, automatiskt
blir tillgängligt för din app i din telefon eller surfplatta,
när du en gång installerat appen där. Både när du gör
exporten och när du öppnar den i appen måste du logga
in med ditt medlemsnummer (bara siffror) och det
lösenord du har fått för Disbyt.
Viktigt att notera är att du inte i telefonen eller surfplattan kan ändra eller registrera nya uppgifter. Det gör
du i Disgen och därefter en ny export till app.

inte visas. Det visas de notiser och bilder du registrerat
i Disgen, föräldrar, partners och barn samt uppgifterna
om de källor du angivit. För föräldrar, partners och
barn finns klickbar länk till respektive ansedel. Bilder
förstoras genom att du klickar på dem. För de orter
där du använt ortsträdet och också har koordinater, är
också ortsnamnet klickbart, och då visas en separat sida
om orten inklusive en karta där orten eller platsen är
utmärkt. Från den kan du också visa platsen i Google
Maps, i de olika varianterna där och zooma in på platsen, gården, gatan eller huset, hur det ser ut idag.

Det finns också två olika grafiska diagram över släktträdet, som utgår från den person som visas, dels ett släktträd, motsvarande släktöversikten i Disgen (överst),
dels ett cirkeldiagram (underst).

Ansedel
I Släkten kan du välja en person, antingen genom att
söka på namn eller från en namnlista och då visas det
du skrivit in om personen i Disgen, likt en ansedel, på
telefonen eller surfplattan. Vissa funktioner i Disgen
stöds dock inte av Gedcom-standarden, och kan därför

I dem kan du också klicka dig fram i släktträdet till
andra personer. Det finns en liten ikon uppe till höger
där du snabbt växlar mellan de tre vyerna: personöversikten och de båda grafiska diagrammen.
Bredvid den ikonen finns en annan ikon för att visa
två vyer samtidigt, ansedeln till höger och något av
träden eller namnlistan/söklistan till vänster. På så vis
kan du klicka dig fram i trädet i båda dessa vyer.
Det går att skriva ut både ansedeln och träden ifrån
telefonen eller surfplattan. Det blir då en pdf-fil, som
du kan skicka eller överföra till andra.
Lycka till med appen, hos moster Elin eller på resa
i USA. Du har alltid släkten med dig!

Torgny Larsson

torgny@dis-syd.se
DISkutabelt 2019-4
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Arkivens dag 2019

om traditionen bjuder firade min hustru
och jag kvällen, innan Arkivens dag, med
en redig skånsk gåsamiddag; svartsoppa, gås
med sås och krås samt äpplekaka, i Lund
tillsammans med goda vänner. Efter en natt
i Kävlinge återvände vi till Lund nästa förmiddag. På lördagen den 9 november arrangerades nämligen Arkivens dag - också vid
ArkivCentrum Syd på Gastelyckan i Lund.
Årets tema Gömt eller Glömt lockade stor
publik, mer än 400 besökare. Årets utställningar innehöll dokument och föremål på
temat ur ArkivCentrum Syds många samlingar. Det gavs som vanligt fyra föredrag
under dagen; Släktforskarens dolda skatter –
mycket mer än de vanliga kyrkböckerna med
Niklas Hertzman, I andra hand – kulturella
perspektiv på alternativa handelsplatser med
Cecilia Fredriksson, professor i etnologi vid
Lunds universitet, Albin – ett patientöde,
glömt och gömt i patientarkivets botten med
Herman Holm, överläkare i psykiatri Malmö
samt De skånska gatehusen – landsbygdens
glömda miljöer med Kerstin Vikner, docent emerita i
historia vid Lunds universitet. Referat av Niklas Hertzmans och Kerstin Vikners föredrag följer.
Det gavs fyra visningar av arkiven. Arkivarier från
de olika institutionerna tog in intresserade bakom kulisserna bland mer än fyrtio hyllmil handlingar. Den
som önskade kunde delta i en kortkurs i släktforskning
under Rolf Johanssons kompetenta ledning. Nytt för
året var att Skånska kören framträdde vid två tillfällen
med sånger ur skånsk folkmusiktradition. I Familjeverkstaden var temat Spioner. Det fanns tipspromenad
och programpunkten Fråga en arkivarie.
Skånes Släktforskarförbund (SkSF) var på plats med
både bokbord och Knektregister. DIS Syd hade en mon-

D

Mats J Larsson

Släktforskarens dolda skatter

agens första föredrag höll Niklas Hertzman inför
ett absolut fullsatt auditorium i Hörsalen på ArkivCentrum Syd. Niklas är välkänd för oss släktforskare
som vice ordförande i Malmö Släktforskarförening och
anställd på ArkivDigital. Han uppträdde för dagen under sitt alter ego - Nicke Nyfiken. I föredraget skulle han
behandla släktforskarens dolda skatter. Underrubriken
löd – mycket mer än de vanliga kyrkböckerna. Spännade!
Att släktforska är att göra en resa, började Niklas
sitt föredrag. Som släktforskare gör man inte en resa
till andra länder utan man gör resan i tiden. Vi reser
tillbaka till 1900-talet, till 1800-talet eller kanske ännu
längre. Vi träffar på människor och upplever miljöer
12

ter där vi demonstrerade Disgen 2019 och
våra övriga produkter. Anders Lindberg
och Magnus Hellblom hade att svara på
alla möjliga frågor som besökarna ställde
(se bilden nedan). Undertecknad avlöste
dem så att de kunde fika. Lunds Släktforskarförening fanns på plats och skötte som
vanligt om 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 Skånes Släktforskarförbund och DIS Syd.

genom att läsa kyrkböcker, domböcker, mantalslängder
och militära rullor. Vår tidsresa sker till våra förfäder
och släktingar.
Att släktforska är som att gå runt i en stor labyrint,
det gäller att hitta rätt, fortsatte han. De släktforskare
som vill vidga sina vyer och börjar använda andra handlingar än de vanliga kyrkböckerna kommer att hitta
en helt ny värld. Det är nu släktforskningen börjar på
riktigt. Så länge det finns kyrkböcker så är det i princip
bara att slå upp och läsa. Dessutom är kyrkböckerna
bara en liten, liten del av allt material som finns. Här
följer de material som Niklas demonstrerade.
DISkutabelt 2019-4

Bouppteckningar
En bouppteckning är en offentlig handling när den
är inregistrerad. Det blev lag 1734 om att det skulle
upprättas en bouppteckning efter alla som dött, men
det finns inte bouppteckningar efter alla. Men om det
finns en bevarad bouppteckning kan man hitta den på
olika ställen;
• från äldsta tid till 1960 finns de i original på
landsarkiven eller stadsarkiven
• från äldsta tid till 1960 finns de avfotograferade
på ArkivDigital
• från 1960-1979 finns de i original på landsarkiven
eller stadsarkiven
• från 1980-30/6 2001 finns de i original på landsarkiven eller stadsarkiven
• från 1980-30/6 2001 finns skannade bouppteckningar på Riksarkivet och man kan beställa kopia
via deras hemsida
• från 1/7 2001 finns skannade bouppteckningar på
Riksskatteverket och man kan beställa kopia via
deras hemsida.

Mantalslängder
Mantalslängder, som är skattelängder, upprättades i
flera exemplar och det gör att man kan få leta på olika
ställen för att hitta dem;
• i Häradsskrivarens arkiv som finns på Landsarkivet
• i Landskontorets arkiv som finns på Landsarkivet
• Mantalslängderna finns också på Riksarkivet.

Riddarhusets arkiv
I Riddarhusets arkiv finns mycket
material som kan vara intressant
om man har adel i släkten. Niklas
visade som exempel på vad som
kan finnas, en likpredikan över
Eric Crispin Segercrona som
innehåller hans levnadsteckning.
I samlingarna finns även rena
meritförteckningar.

Länsstyrelsernas förhörsprotokoll är oftast från
1800-talet och de finns inte bevarade från alla län.
I Skåne finns de bevarade för Malmöhus län, med
namnregister 1835-1901, men i mindre utsträckning för
Kristianstads län.

Fångar
Uppgifter om fångar kan man hitta i Häradshäktets
arkiv 1840-1906, Fängelsernas rullor, Justitiekanslerns
fånglista 1750-1825, i Högsta domstolens arkiv och i Polisunderrättelser 1878-1948. Niklas lämnade exempel på
personer som fängslats och vars gärningsbeskrivningar
finns arkiverade.

Militärer
När det gällde militära arkivalier nämnde Niklas främst
regementsrullorna och de värnpliktskort från 19021950 som finns hos ArkivDigital.

Domböckerna
En annan källa till information om sina förfäder kan
Domböckerna vara. Då kan man, om man har tur, få en
beskrivning av brottet, av hur vederbörande såg ut och
vilket straffet blev. Ingången till vad man ska söka efter
och var är inte helt enkel. Det finns inga innehållsförteckningar som underlättar sökandet.

Sjömanshus
Sjömanshusens sjömansrullor kan vara ett sätt att hitta
uppgifter om förfäder som varit sjömän.
Om man hittar genvägar till information, vid sitt
forskande i de dolda skatterna, ska man använda dem,
men även då ska man tillämpa de gängse principerna
för källkritik!
Niklas sammanfattning av föredraget löd; Nöj dig
inte bara med att titta i kyrkböckerna, var precis som
Nicke – Nyfiken!

Mats J Larsson

Länsstyrelsens förhörsprotokoll
Landshövdingen var länets högste ansvarige tjänsteman och kunde hålla förhör och rättegångar i vissa
specifika frågor. Vanligt förekommande mål i dessa
handlingar är resande och lösdrivare. Förr i tiden var
det olagligt att inte ha arbete. Träffade man på någon
som inte hade arbete tog man in dem på förhör. De
kunde senare förvisas eller sättas i fängelse.
Om någon var resande så är det ganska knepigt att
forska efter dem i vanliga kyrkböcker eftersom de oftast höll sig utanför kyrkans kontroll, de var ständigt i
rörelse.
DISkutabelt 2019-4
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De skånska gatehusen

nderrubriken till Kerstin Vikners föredrag på Arkivens dag löd Landsbygdens glömda miljöer. Kerstin
Vikner är historiker och har tidigare varit docent på
Historiska institutionen på Lunds universitet. Hennes
föredrag bygger på boken Gatehus och gatehusfolk i
skånska godsmiljöer som hon har medverkat i. Boken
är resultatet av ett tvärvetenskapligt projekt där man
studerade gatehus i Nordeuropa inklusive Danmark,
Skåne och Västsverige.

Vad betyder ordet gatehus?

med familj flyttade därifrån efter ett eller två år och då
ofta till ett annat gatehus i byn eller i en annan socken.
Undantagsvis bodde man längre tid i gatehusen, men
då handlade det om t.ex. rättare eller skollärare som
var bundna till den gård där rättaren arbetade eller i
lärarens fall till byskolan.
Vem ägde gatehusen? Enligt Kerstin är den frågan
ännu delvis obesvarad. Man har inte studerat ägandet
specifikt i forskningen. Sannolikt är att gatehus som
låg under godsen har godsherren låtit bygga och ägt.

Gatehusen under den agrara omvälvningen

Begreppet består av orden hus och gata har medeltida
anor. Gade (gata) var den gemensamma marken i en
by. På den marken kunde gatehuset byggas. Gate kunde
också betyda fägata, där kreaturen drevs på väg till bete.
I gatehuset bodde en husman, en bofast lantarbetare
som hade nyttjanderätt till gatehuset. Till huset hörde
en liten täppa, en kålgård, men ingen övrig odlingsmark. Gatehus kunde också finnas i skogsmark eller
på strandängar. Ordet gatehus har danskt ursprung.
Gatehus fanns främst i Skåne, men också i Blekinge
och Halland.

Byarna påverkades genom skiftesreformerna; Storskiftet 1757-62, Enskiftet 1803-04 och Laga skifte
1827—1900-talet. Skiftesreformerna påverkade naturligtvis även byarnas gatehus. Skiftena innebar att man
slog samman tegar till större åkrar och bysprängningar
som ledde nya sociala mönster och bättre byggnader.
Den agrara omvälvningen ledde till jordförbättringar,
bättre redskap och växtföljder, dikning, gödsling och
stallning av kreaturen. Dagsverksbonden blev arrendator.

Gatehusen i skriftliga källor

Byggnadstekniken

Bland de otryckta källorna om gatehus finns jordeböcker, rusttjänstlängder, städjebrev (kontrakt),
kyrkoböcker (husförhörslängder, mantalslängder,
flyttningslängder, födda och döda), tingsprotokoll,
geometriska beskrivningar (t.ex. Gillberg 1765-67) och
kartor. Dessutom finns det statistiksammanställningar
av skattelängder, jordeböcker m.m. Det finns berättelser, det finns domstolsprotokoll och vittnesförhör,
reseberättelser och skönlitterära berättelser samt berättelser i bild, film och foto.
Kerstin lämnade flera exempel på litterära berättelser; under 1700-talet Linnés skånska resa 1749,
Anders Tingströms resa i Halland, Skåne och Blekinge
1756 och Carl August Ehrensvärd 1795 Fem dagars
resa i Skåne (med teckningar); under 1800-talet Ernst
Moritz Arndts resa i Skåne 1804, H C Andersen 1839,
Nils Månsson Mandelgren 1850-talet, Fredrika Bremer
1865, folklivsskildraren Eva Wigström 1879 samt under
1900-talet Selma Lagerlöf Nils Holgerssons underbara
resa genom Sverige, Lubbe Nordström Lort-Sverige
1938, Det sydsvenska landskapets historia 1973 m.fl.

Vem bodde i gatehusen?
I gatehusen bodde en husman som ofta var en lantarbetare. I kartläggningar som gjorts visar det sig att många
andra yrkesgrupper har bott i gatehusen t.ex. hantverkare av olika slag, men även soldater, musikanter och
skollärare. Man har funnit att husmannen inte bodde
särskilt länge i gatehuset. Det var vanligt att husmannen
14

Det vanligaste sättet att bygga ett gatehus var med korsvirke (danska Bindningsverk och tyska Fachwerkshaus).
I Skåne som inte var rikt på skog användes trä till bindningsverket, halm som ”armering” och slutligen lera
utanpå för ytter- och innerväggar.
Avslutningsvis visade Kerstin bilder på gatehus som
finns bevarade i vår tid. Det som gjorde det största intrycket på undertecknad är Dörrödshuset som flyttats
från Dörröd till Frilandsmuseet i Lyngby i Danmark.
Det är byggt i början på 1700-talet och invigdes efter
flyttningen till Danmark 1969. Det tog tre år att bygga
upp Dörrödshuset igen. Den sista som bodde i huset
hette mor Mätta som dog 1931, åttio år gammal. Det
är Mätta som pryder omslaget på boken Gatehus och
gatehusfolk i skånska godsmiljöer. Kerstin bor f.ö. själv
i ett gatehus i Torna Hällestad, fattas bara annat.
Och så finns det gatehus i staden avslutade
Kerstin föredraget, men
det är en helt annan historia.

Mats J Larsson
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Släktforskningens dag
Välkommen
att teckna dig för
vårt nyhetsbrev
via hemsidan eller
vårt kansli!

Anordnas lördagen den 18 januari 2020 på flera orter
i Blekinge, Halland och Skåne. Temat är officerare och
soldater – deras liv och bostäder. Kontrollera med din
släktforskarförening vad som erbjuds.

Databas över bonderiksdagsmän
Som medlem
i Hallands
Släktforskarförening
har du fri tillgång till
vår Medlemsportal
med drygt en miljon
halländska släktuppgifter.
Hårginst är Hallands landskapsblomma

Hallands Släktforskarförening
e-post: info@hallandsslaktforskare.se
tfn 035-12 82 72
hallandsslaktforskare.se

Distansutbildning i Disgen 2019
För dig som inte kan komma till de olika träffar 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.

DISkutabelt som pdf ?
Du som önskar få alla nummer av DISkutabelt som pdf,
istället för i tryck, erbjuder vi 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. Hur du ändrar uppgifter

Erik Bengtsson, Anders Larsson och Mats Olsson (vår
föreläsare på höstmötet) från ekonomiskhistoriska
institutionen vid Lunds universitet har skapat
en databas över de personer som representerade
bondeståndet i Sveriges riksdag under delar av 1700och 1800-talet. Syftet med deras forskningsprojekt
är att utreda bonderiksdagsmännens ekonomiska
förhållanden och därför har forskarna sökt
reda på deras bouppteckningar. Databasen över
riksdagsmännen är tillgänglig via https://www.ekh.
lu.se/en/research/economic-history-data/pfwdb.
Tipset är saxat ur Släkthistoria 11/2019.

Rättelse
I en artikel i förra numret av DISkutabelt fanns ett
referat av ett föredrag av Hanna Enefalk Svenskarna
och deras Kyrkor. (Referatet fanns även i Diskulogen).
I referatet sägs att prästerna under den katolska tiden
predikat på latin. Kerstin Trygg har påpekat att det är
en gammal missuppfattning - naturligtvis predikade
prästerna på folkspråket. Denna felaktighet är härmed
rättad. MJL

Disbyt
Disbyt är databasen som ger dig möjlighet att söka
efter dina förfäder. Du får också möjlighet att knyta
kontakt och byta uppgifter med andra släktforskare
som forskar på samma personer som du! Skicka ditt
Disbyt-utdrag till vårt Disbytombud Kent Hektor (se
sista sidan). Ge dig själv en julklapp!
Disbyt består f.n. av 39,9 miljoner poster och är uppbyggd av DIS-medlemmar, som har skickat in utdrag
från sina släktforskarprogram. Varje post innehåller
uppgift om namn, församling och årtal för händelser
som född, gift och död, eller annan händelse.
Nu kan du också prova en testversion av nya
Disbyt på webben. Den kommer att finnas tillgänglig
parallellt med klassiska Disbyt en tid framåt.

i medlemsregistret kan du se under Adressändring i
redaktionsrutan på sidan 2.
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Skåningar i Växjö skola på 1600-talet

D

en svenska kungen och kronan hade stora bekymmer när man sökte män att besätta de poster som
stormaktens utbyggnad krävde. Biskop Rudbeckius,
son till en invandrad skrivare, och hans hustru Malin
tog 1623 initiativ till ett gymnasium 1623 i Västerås.
Andra stiftstäder följde efter och 1643 fick Växjö sitt
gymnasium. Här fanns redan tidigare en form av trivialskola där bondesonen Nils Knutsson från Högaskruv
i Älghult hade varit skolmästare från 1544, året efter
Dackefejdens slut. Han blev 1553 biskop i Växjö. Men
trivialskolan fick hundra år senare, efter 1649 års skolförordning, en mer organiserad form – matrikel började
föras från 1651.

Varifrån kommer eleverna?
En sammanställning visar att närmare 96 procent av
eleverna kom från Växjö stift. Närmare 98 procent av
dessa kom från de härader som ingick i de gamla landen Värend, Finnveden och Njudung och som kom att
ingå i Tiohärads lagsaga. Majoriteten av dem som gick
i skola i norra delen av Jönköpings län, vars härader
ingick i Östergötlands lagsaga, har uppenbarligen fått
sin utbildning på annan plats än Växjö. En sammanställning sockenvis över gör det möjligt att i många
fall identifiera varje elev. Intressant kan vara att endast
106 elever, 7,4 procent av samtliga, hade sitt ursprung i
Växjö stad. En ännu outredd fråga är hur alla utsocknes
bodde och fick sin dagliga tillsyn. Hela 449, nästan en
tredjedel, kom från det förhållandevis avlägsna Finnveden i västra Småland.

Figur 1: Exempel ur databasen: Djäknar från Skåne. Ett (x)
under F markerar fattig eller föräldralös.

som gästgivare och postbefordran, viktiga och förtroendefulla roller strax efter skånska kriget och slagit
vid Lund.

Vilka yrken hade fäderna?
Vid drygt 80 procent av inskrivningarna har faderns
yrke noterats. Biskop Baaz systerson och fosterbarn
gick i skola. Däremot var det få adliga som gick i skola.
Omkring 60 skilda yrken var representerade bland de
1244 posterna med yrken angivna. De 24 vanligast yrkena med 1124 poster svarar för över 92 procent. Övriga
elever hade fäder med andra yrken. Fler yrken redovisas
i tabellen längst till höger på nästa sida.

Skånska elever i Växjö skola på 1600-talet
Sju av eleverna kom från Skåne. En föräldralös ryttarson från Skåne, utan angiven hemort, lär vara svår att
finna. Men sönerna till bonden i Hörby, prästen, skomakaren och kanske ryttaren från Osby kan man lite tur
identifiera. Uppgiften om Israel Torchilli är feltolkad
av mig. Gården blev placerad i fel socken. Rätt uppgift
är Gräfthult i Våthults socken i Jönköpings län. Israel
blev komminister i Tingsås.
En gästgivare Bengt Andersson från Åby i Gråmanstorp
i Klippans kommun finns omnämnd i Från danska kroer
till skånska gästis. Gråmanstorp hette tidigare Grummetorp. En son i Växjö skola antyder att Bengt var en
”pålitlig svensk” som anförtrotts den strategiska rollen
16

Föräldralös och utfattig
Överraskande var att så många fattiga och föräldralösa
skrevs in i Växjö skola. Dessa var hela 162 stycken, 13
procent av eleverna. Återkommande fraser är utroqve
orbatus parente, båda föräldrarna döda, och patre orbatus & extreme pauper, fadern död och stor fattigdom.
Särskilt många av sönerna till soldaterna och ryttarna
omtalas på detta sätt. Fanns en medveten tanke om att
ta hand om föräldralösa barn genom skolgång? KonDISkutabelt 2019-4

sekvenserna av det skånska kriget och slaget vid Lund
den 4 december 1676 kan spåras i skolmatriklen. I min
databas har dessa markerats för att lätt kunna finna
dem i en framtida studie.
Endast en liten andel av trivialskolans elever fortsatte på gymnasiet. Flertalet återvände till sina byar där
de i kraft av skrivkunnighet, före karbonpappret och
kopieringsmaskinernas tid, kanske blev skrivbiträden
åt en länsman eller fogde eller kom att bli en ledande
personlighet bland bönderna. En spännande utmaning
att kartlägga!

Yngst av alla antagna var en
4-åring och äldste eleven
som antogs var 21 år. Det
är oklart hur länge eleverna stannade i skolan. I
det fortsatta studiet hoppas
jag få många svar, men det
är uppenbart att den grupp
som senare flyttades upp till
gymnasiet var kvar i skolan i
flera år. Många var eller blev
tonåringar under skoltiden och troligen var eleverna
lika många som de jämnåriga i Växjö. Också detta
väcker frågan om boende och tillsyn.

Lars-Åke Stenemo

Figur 2: Antalet antagna elever per år från 1651-1680

Artikeln kan betraktas som en delrapport av ett pågående
forskningsprojekt. Släktforskare, historiker, hembygdsforskare,
studenter och gymnasister som vill veta mera eller som vill
skriva uppsats, avhandling eller på annat vill medverka i projektet kan kontakta författaren. Särskilt kan mina uppgifter om
socknens djäknar, metoder, källor eller hur jag tolkat latinska
ord och förkortningar vara av intresse. stenemo@gmail.com.

Antalet antagna elever
År 1651 inskrevs endast 5 elever. Året för Roskildefreden 1658 var antalet endast 4 nya djäknar. Medeltalet
de första 20 åren var drygt 14 nya elever. Åren 1670 och
1671 hände något. År 1678 var nyintagningen över 70
personer. Dessa siffror gör att jag starkt ifrågasätter
äldre uppgifter om ett elevantal på 500 omkring 1640.
(L-O Larsson, Växjö 1000 år, s. 120.) Att elevantalet
skulle utgjort nästan hälften av stadens lilla befolkning
verkar inte troligt. Problem med boende och omhändertagande borde satt märkbara spår i källmaterialet.

Ålder vid antagningen

Figur 3: Antal elever som 1651-1699 skrevs in i Växjö skola
vid respektive ålder
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Program för DIS Syd våren 2020

Reservation för ändringar – kontrollera på vår hemsida www.dis-syd.se
ÅRSMÖTE DIS Syd
2020-03-29 (preliminärt)
Plats: Senioren Hässleholm (preliminärt)
Föredrag: Inte bestämt ännu.
Tid: 13.00-16.00
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
2020-02-01
Tema: Kom igång med Disgen 2019 med Anders Larsson.
2020-02-29
Tema: Utskrift eller hemsida? Anders Larsson.
2020-03-07
Tema: Soldaters spår i mönsterrullor med Anders Larsson.
2020-03-28
Tema: Städa i din databas med Anders Larsson. Tag med
din dator.
2020-04-04
Tema: är inte fastställt ännu.
2020-04-25
Tema: är inte fastställt ännu.
2020-05-02
Tema: Patrik Hansson och Anders Larsson svarar på i
förväg inskickade frågor. Frågorna skickas till eslov@dissyd.se.
HALMSTAD
Plats: Föreningslokalen, Ryttarevägen 4, Halmstad (avfarten vid Eurostop om man kommer söderifrån och sedan
i riktning mot centrum. Sväng av vid OK/Q8macken till
vänster. Lokalen ligger mitt emot macken.
Tid: 10.00-14.00
Kontaktperson: Anmälan till Anders Lindberg, anders.
lindberg@dis-syd.se, 0708-39 79 08 eller info@
hallandsslaktforskare.se eller 035-12 82 72.
DIS-träff i samarbete med Hallands Släktforskarförening
2020-02-29
Tema: Hur spara och bevara släktforskningen, på papper
eller digitalt? På externa minnen, i molntjänster, på
Internet eller i appar? Hur kommunicera med andra och
hur man kan dela med sig?
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HELSINGBORG
Plats: Stadsarkivet vån 3, Västra Sandgatan 7, Helsingborg
Tid: 9.00-12.00
Har du problem med Disgen? Vill du ha hjälp eller handledning? Ta med egen dator eller säkerhetskopia av databasen. Sven Kylefors och Sonja Månsson finns på plats
och hjälper dig. Arrangeras parallellt med jourhavande
släktforskare. Ingen anmälan behövs.
Kontaktperson: Sven Kylefors, sven@dis-syd.se,
0703-29 73 45
Disgenhjälp på plats
2020-01-29

2020-03-10

DIS-träff
2020-04-28
Tema: Nyttan med Disgen och DIS Syd - program, support
och förening. Släkten - DIS nya app för mobiler och
surfplattor. OBS tiden är 13.00-16.30.
Kostnad: 40 kr inklusive kaffe och kaka
Anmälan till Anders Lindberg, anders.lindberg@dis-syd.
se, 0708-39 79 08.
KLIPPAN
Plats: Åsbo Släkt- och folklivsforskares lokal, Sågenhuset,
Ängelholmsgatan 7, Klippan. 5-10 min promenad från
stationen. Buss från Stehag stannar utanför huset.
Tid: 18.00-21.00
Kontaktperson: Lena Ringbrant Ekelund, lena@dis-syd.se,
070-232 00 79.
Vi presenterar ett tema på en ½ timma varje träff. Vill man
ha hjälp med annat eller arbeta själv går det bra.
DIS-träffar
2020-01-21
Tema: Sökningar och säkerhetskopiering.
2020-02-04
Tema: Källhänvisningar.
2020-02-18
Tema: Använda flaggor.
2020-03-03
Tema: Foton på personer och orter.
2020-03-17
Tema: Ortsträdet och utländska orter, redigera orter.
2020-03-31
Tema: Utskrifter av bl.a. Antavlor och Stamtavlor.
2020-04-14
Tema: Verktyg som t.ex. Analysera och kontrollera notiser.
2020-04-28
Tema: Disbyt.
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Reservation för ändringar – kontrollera på vår hemsida www.dis-syd.se
KRISTIANSTAD
Nybörjarkurs i Disgen 2019
DIS Syd erbjuder en nybörjarkurs i Disgen 2019 i samarbete med Kristianstadbygdens Släktforskarförening. Vi
använder DIS Filbyters kursbok och era egna datorer där
ni har installerat Disgen 2019. Intresseanmälan till Mats J
Larsson, mats@dis-syd.se, 0703-72 75 01.
LUND
Plats: Arkivcentrum Syd, Fascikeln, Porfyrvägen 20, Lund.
Tid: 14.00-17.00
Anmälan: Anders Lindberg, anders.lindberg@dis-syd.se,
0708-39 79 08
Kostnad: 40 kr inklusive kaffe, te och kaka.
DIS-träffar
2020-02-06
Tema: Koordinater och annat i ortsträdet. Om nyttan av
ortsträdet i Disgen.
2020-03-05
Tema: Bilder i Disgen och den nya appen Släkten.
2019-04-02
Tema: Lägga in en karta i Disgen.
2019-04-18
Tema: Patrik Hansson från DIS utvecklingsavdelning
svarar på inskickade frågor. OBS tiden är 10.00-14.00.
2019-05-07
Tema: Hur spara och bevara släktforskningen, på papper
eller digitalt? På externa minnen, i molntjänster, på
Internet eller i appar? Hur kommunicera med andra och
dela med sig?
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 släktforskarkafé fortsätter i vår varje tisdag
(utom första tisdagen i månaden). Kl. 13.00-16.00 är det
Släktforskare/IT-café mellan den 14 januari och den 26
maj.
Funktionärer finns på plats vid varje träff
för att hjälpa medlemmar med Disgen och
släktforskning och pröva-på-verksamhet för alla.
I datorlokalen finns tillgång till olika databaser
och program för släktforskning som Disgen,
Arkiv Digital och Släktforskarförbundets CDskivor.
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DIS-träffar ordnas första tisdagen i månaden kl. 13.3016.30 för högst tio deltagare med olika teman varje gång;
Kontaktpersoner: Torgny Larsson och Viveca Kristiansen.
Anmälan: Anders Lindberg, anders.lindberg@dis-syd.se,
0708-39 79 08 Kostnad: 40 kr inklusive kaffe, te och kaka.
2020-02-04
Tema: Inmatning i Disgen och hur man rättar fel.
2020-03-03
Tema: Bilder i Disgen och den nya appen Släkten.
2020-04-07
Tema: Frågor om orter och källor.
2020-05-05
Tema: Frågor om utskrifter och publicering på nätet.
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.
Vårens tema är hur du använder Disgen 2019, erfarenheter
och tips.
2020-01-11

2020-02-15

2020-03-14

2020-04-18

Vi planerar för en studiecirkel under våren 2020 om
grunderna i Disgen 2019 tillsammans med Studieförbundet
Vuxenskolan i Ronneby. Vi hjälper dig med att ladda ner
Disgen 2019 och vid behov konvertera från Disgen 8. 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,
070-595 13 38.
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.
Vårens tema är hur du använder Disgen 2019,
erfarenheter och tips.
2020-01-19

2020-02-23

2020-03-22

2020-04-26

19

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

Styrelse
Ordförande
Staffan Knös
Gångbrogatan 2
372 37 Ronneby
070-595 13 38
staffan@dis-syd.se
Vice ordförande
Viveca Kristiansen
Sjövägen 3
274 54 Skivarp
0738-33 24 64
viveca@dis-syd.se
Kassör
Marie Munke
Smålandsvägen 38
286 35 Örkelljunga
070-344 21 12
marie@dis-syd.se
Sekr, webmaster
Anders I Andersson
Svarvaregatan 6
216 18 Limhamn
0706-84 96 85
webmaster@dis-syd.se
Utbildningsansvarig
Anders Lindberg
Luzernvägen 1 D
227 38 Lund
0708-39 79 08
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
070-232 00 79
lena@dis-syd.se

Ledamot
Magnus Hellblom
Soldat Bohms gata 13
226 51 Lund
0733-36 01 02
magnus@dis-syd.se

Disgen
Carl Strandberg
Arkitektgatan 53
215 63 Malmö
0705-94 27 75
carl@dis-syd.se

Apple/Mac
Helge Olsson
Segestrandsgatan 2
233 33 Svedala
0708-58 39 88
helge@dis-syd.se

Ledamot
Torgny Larsson
Östra Hyllievägen 17
216 21 Malmö
0707-41 40 18
torgny@dis-syd.se

Disgen
Magnus Hellblom
Soldat Bohms gata 13
226 51 Lund
0733-36 01 02
magnus@dis-syd.se

Linux, Gramps
Thomas Björk
Jeppas gränd 1
243 30 Höör
077-378 86 85
thomas@dis-syd.se

Faddrar

Disgen
Staffan Knös
Gångbrogatan 2
372 37 Ronneby
070-595 13 38
staffan@dis-syd.se

Övriga funktionärer

Disgen
Anders Larsson
Mellang 3 A lgh 1103
233 32 Svedala
anders@dis-syd.se
Disgen
Arne Sörlöv
Norra Alnaryd 216
370 33 Tving
0721-50 53 33
arne.s@dis-syd.se
Disgen
Bengt Kjöllerström
Östra Vallgatan 41
223 61 Lund
070-270 39 44
bengt@dis-syd.se
Disgen
Benny Olson
Göingegatan 26
291 38 Kristianstad
044-33 11 03
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
070-329 73 45
sven@dis-syd.se
Disgen
Torgny Larsson
Östra Hyllievägen 17
216 21 Malmö
0707-41 40 18
torgny@dis-syd.se
Karthantering och Disgen
Lena Ringbrant Ekelund
Kamrersgatan 17
264 31 Klippan
070-232 00 79
lena@dis-syd.se
Min Släkt
Lotta Sörensen
Nexövägen 27 C
294 35 Sölvesborg
0760-14 12 62
lotta@dis-syd.se

Valberedning
Anders Lindberg
Luzernvägen 1 D
227 38 Lund
0708-39 79 08
anders.lindberg@dis-syd.se
Magnus Hellblom
Soldat Bohms gata 13
226 51 Lund
0733-36 01 02
magnus@dis-syd.se
Disbytombud
Kent Hektor
Götgången 18
271 44 Ystad
0707-53 02 01
kent@dis-syd.se
Redaktör
Mats J Larsson
Lekholms väg 35
291 46 Kristianstad
0703-72 75 01
mats@dis-syd.se

Hedersordförande
Jan Nilsson
Lagerlöfs väg 14
245 32 Staffanstorp
046-25 57 88
jan@dis-syd.se

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

