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Välkommen till DIS Syd
Vi gör din släktforskning enklare

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

• Hjälp och stöd med att använda datorn i släktforskning 
från vår supportorganisation (faddrar)

• Kurser, träffar och workshops i Disgen, Disbyt, Dispos 
och Kartor på orter i området samt digitala träffar

• Intressanta föredrag och trevliga släktforskarkontakter

• DISkutabelt är föreningens medlemsblad som inne-
håller erfarenheter, tips och föreningsnytt och kommer 
ut fyra gånger om året

• DIS Syd skickar varje månad ett nyhetsbrev om aktuella 
frågor och utbildningar.

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 förutsät-
ter att du även är medlem i riksföreningen DIS.
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Bidrag till DISkutabelt

Vill du dela med dig av dina erfarenheter av släkt-
forskning 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 det första numret nästa år är den 
22 februari 2021. 

Material kan skickas till redaktören. Författare 
får granska sin artikel före tryckning. Citat ur DISku-
tabelt får göras om källan anges. För återgivande av 
sig-nerade artiklar samt illustrationer krävs tillstånd 
av författaren, illustratören eller fotografen.

Bilden på första sidan har tagits av redaktören. Öv-
riga fotografer är Marianne Larsson och Jan Nilsson. 
Viveca Kristiansen har bidragit med bilden ovan och av 
den lille stenen. Lars-Åke Stenemo och Lena Ringbrant 
Ekelund har lämnat illustrationerna till sina artiklar. 
Bilderna på Michael Winbladh och Christer Gustafsson 
är hämtade  från DIS hemsida. Kyrkorna i Östergötland 
kommer från församlingarnas hemsidor. Häradsdräkten 
från Luggude kommer från Wikipedia. Fotot på Chris 
Bingefors kommer från Rötter. Bilderna på böcker är 
hämtade från Rötterbokhandeln.

När du läser detta nummer av 
DISkutabelt är det nästan jul 

och det besynnerliga året 2020 är 
snart förbi.

På skolans historielektioner blev 
jag i itutad de olika fasanfulla epi-
demier som grasserat under år-
hundrandena spetälska, kolera, 
pest, spanska sjukan, mässling och 
tuberkulos. Men det var nog först 
som släktforskare jag förstod vidden 
av dem. 

Att läsa sida upp och sida ner 
i dödböckerna om alla som dog i 
samma sjukdom, har säkert varit gri-
pande för er alla. Min mormor hade 
fyra småsyskon som dog i difteri 
respektive mässling. Två bröder dog 
med ett par veckors mellanrum 1894 
och två små systrar 
dog samma dag 1902. 
I min barndom pra-
tades det inte mycket 
om dessa syskon, med 
tiden bleknar min-
nena. Det var nog en-
dast när vi besökte 
gravplatsen i Sövde, 
där den lille stenen än 
idag står som ett min-
ne över de små liven. 
Dessa fyra små barn 
fick en egen gravsten 

bredvid sina föräldrar. Även min 
mormor vilar på samma gravplats, 
tacksamt nog fick hon leva i nästan 
hundra år. 

I höst har jag fördjupat mig i kar-
tor, nutida och historiska. Och så har 
jag gått en kurs hos vår kartfadder 
Lena för att få ett bättre grepp om an-
vändningen i Disgen. Det var mycket 
givande, nu kan jag följa min fars 
levnadsbana på Google Earth. Det 
blev en spännande resa från födseln 
i Lund, till olika gårdar på Söderslätt, 
till militärtjänst i Uppsala och sedan 
tillbaks till orter och arbetsplatser 
i södra Skåne. Resorna görs med 
en enda knapptryckning i Disgen, 
kanske först efter lite komplette-
ring av detaljerade koordinater av 

orterna. Läs mer om 
Lenas kartnyheter på 
sidan 8. 

Det är nog mer än 
jag som önskar att 
vaccineringen kom-
mer igång snart, så att 
vi kan träffas fysiskt 
igen. Vi släktforskare 
är dock priviligie-
rade, vår hobby går 
alldeles utmärkt att 
genomföra hemifrån. 

Årsmötet nästa år planeras 
till söndagen den 28 mars 2021, 
reservera dagen. Om det kommer att 
bli ett fysiskt eller digitalt möte får 
smittläget utvisa. Besked kommer 
nästa år.

Som ni säkert förstår kommer vi 
inte ha några fysiska medlemsträffar 
i dagsläget, allt sker digitalt. Samma 
planering gäller inför våren, även om 
vi fortfarande hoppas att några min-
dre fysiska träffar kan äga rum. Alla 
är varmt välkomna att delta i våra 
digitala träffar, oberoende var ni bor. 
Läs mer i vårt program på sidan 19.

En riktigt God Jul och Gott Nytt År  
önskar er ordförande  

Viveca Kristiansen

Håll avstånd, håll i 
och håll ut!
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Redaktörens spalt
Detta blir min tredje spalt när Co-

rona dominerar vår värld; No-
saby, Skåne, Sverige ja hela världen. 
Och inte kan man skönja något slut 
på eländet. Nej – stopp! Vill verk-
ligen DISkutabelts läsare läsa om 
Corona i tidningen. Det står det ju 
om i alla andra tidningar! Jag tvingas 
för första gången refusera ett bidrag, 
mitt eget. Jag börjar om!

Heja di blåe! Malmö FF vann 
guldet trots att det återstod flera 
omgångar av fotbollsallsvenskan. Jag 
har varit en trogen supporter sedan 
min far berättade för mig att Börje 
Tapper var min nästkusin. Börje 
ingick MFF-lagen som vann guld på 
40-talet. Följaktligen är jag också 
släkt med hans son Staffan Tapper, 
även han guldmedaljör med di blåe. 
Jag har delgett Staffan min forsk-
ning om våra gemensamma anor i 
Uppåkra. Staffan tackade mig med 
ett kort från slutet av 1800-talet där 
min farmor och farfar är med.

Jag har skrivit många gånger 
i mina spalter om Uppåkra. Om 
Hjerup där jag föddes och om Lom-
ma där jag växte upp, men inte myck-
et om Malmö, vad jag kan minnas. 
Jag har aldrig bott i Malmö, men jag 
har gått på S:t Petri Läroverk och jag 
tog studenten på Heleneholmskolan. 
Min fru är uppvuxen i Malmö och 
vi gifte oss där. När Martin Anders-
son skriver om gamla Malmö i Syd-
svenskan lusläser jag hans artiklar, 
senast idag. Jag är sedan ett tag med-
lem i en Facebookgrupp som heter 
Malmö – ett historiskt perspektiv. 
Där förkovrar jag mig.

1961 före jul fick jag jobb på pos-
ten i Malmö som extra brevbärare. 
Tåget från Lomma gick 5.45 så jag 
hann precis till huvudpostkontoret i 
Malmö före kl. 6 då arbetet började. 
Nu ska Lommabanan snart återin-
vigas och pågatågen mellan Lomma 
och Malmö ska då ta 7 minuter. Det 
går framåt! Jag hamnade på distrikt 
222, närmare bestämt 222 B. Efter att 
ha grovsorterat posten till distriktet, 
hade jag att lägga min post i ordning 

för alla gator och adresser i distrik-
tet, innan det var dags omkring kl. 8 
att cykla ut med postväskan och dela 
ut brev, korsband och tidningar.

Mitt distrikt började på Fören-
ingsgatan 28, som ligger mittemot 
det förra Konserthuset, där Ar-
betsförmedlingen nu huserar. Det 
är ett gammalt stenhus som hette 
Rosqvistska stiftelsen där det då 
enbart bodde pensionärer i små lä-
genheter. Sedan fortsatte turen till 
Andréelundsvägen där dåförtiden 
just Arbetsförmedlingen höll till. Det 
låg flera småindustrier i kvarteret, 
varav jag endast kommer ihåg Erik 
Eks Snickerifabrik och Portia, som 
sydde slipsar. I kvarteret ligger sedan 
flera år Malmös stadshus. På hörnet 
mot Föreningsgatan låg en Dameki-
peringsaffär som jag tror hette något 
med Härold. I affärer gick man in, 
hälsade artigt och lämnade posten 
över disk.

Sedan fortsatte turen till vänster 
in på Torpgatan. Bebyggelsen, som 
finns kvar i renoverat skick, bestod 
av fyravånings hyreshus. De flesta 
hade också hus på gården. Då gällde 
det att förstå  postförkortningar 
såsom t.h.i.p, ö.g.t.v. I det första 
huset fanns högt under takåsarna 
en fiolbyggarfirma, Nilssons, med 
gamla anor. På motsatta sidan av 
gatan låg Ungdomens Hus, då även 
med ingång från Skolgatan. I Ung-
domens hus mönstrade min årgång 
Lommapågar hösten 1963. 

Ut på Föreningsgatan igen. På 
gaveln mellan Torp- och Skolgatorna 
fanns ytterligare en Damaffär Ma-
gasin Moderne. Så avslutades turen 
på Skolgatan med liknande hyres-
hus som på Torpgatan. Så var extra 
brevbäraren fri till det  var dags för 
eftermiddagsturen. Sommaren 1962 
jobbade jag på posten i Malmö, också 
på distrikt 222 B. Julen samma år så 
hade jag avancerat till förmansdistri-
ket, 222 A, som omfattade Kaptens-
gatan, i kanten av Lugnet. Nu känner 
jag inte igen en enda byggnad där. 
Det var min postala Malmökarriär. I 

fortsättningen fick posten i Lomma 
mina tjänster.

Jag skriver inget om Trump heller 
– han är lika tradig som Corona. Men 
här kommer några Coronarader i alla 
fall. Precis när höstaktiviterna hade 
kommit igång efter den tråkiga våren 
ökade smittspridningen igen. Nu har 
hustrun och jag inställt precis allt; 
kören, simningen, vattengympan, 
kurserna och teaterbesöken. Sedan 
mitten av mars har vi  handlat på 
nätet och det har fungerat bra. Vi 
hade bestämt oss för att handla som 
vanligt från oktober. Blev det så? Nä 
– men vi bytte affär.

Som Viveca skriver i sin spalt att 
det är tur att man har släktforskning-
en att ta till. Jag städar i Disgens käll-
träd. Tänk om jag skulle skärpa mig 
och skicka in ett nytt Disbytbidrag. 
Det är två år sedan sist. Det skulle 
åtminstone glädja Kent Hektor!

Nu är det snart jul. I år planerar 
vi förstås ingen resa norrut för att 
fira jul med barn och barnbarn, som 
vi inte har träffat sedan sommaren 
2019 på Åland. Vi stannar hemma i 
Nosaby och firar jul och nyår.

Jag hoppas som Viveca på ett 
vaccin mot Covid19 och instämmer 
i hennes uppmaning; Håll avstånd, 
håll i och håll ut!

 
God Jul & Gott Nytt År.

Mats J Larsson 
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Min fostran – Gud ser allt
Släktforskare studerar gärna det mate-

riella arvet. Hur gårdar ärvs och köps, 
tillgångar i bouppteckningar, arvsskiften 
och olika konflikter om detta som satt spår 
i domböckerna. Men kanske har det kul-
turella arvet haft större betydelse för hur 
livet utvecklats? Kanske kan släktkrönikan 
kryddas med idéhistoria från det personliga 
perspektivet. Mina möten med ungdomar 
från olika kulturer, som sällan haft de bästa förutsätt-
ningarna i livet, stimulerade mig att tänka på min egen 
ganska lyckliga barndom. 

Mor tog ofta med sig mig och min yngre syster vid 
besök till Karl-Axels grav. Karl-Axel hade knappt lärt 
sig springa när han dog i kikhosta 1949, drygt 13 måna-
der före min födelse. En förstoring i A3-format hängde 
på väggen i finrummet mitt hem.

Karl-Axel finns i himmelen, hos Gud. Han är en av 
änglarna. Jag minns väl mina tankar när vid stod vid det 
vita barnkorset på Skogslyckans kyrkogård. Jag tänkt 
mig att Gud var en gammal kvinna med långt grått hår. 
Guds son Jesus hade ju långt hår på alla krucifix och 
altartavlor jag sett i kyrkan.

Mor förmedlade trygghet. ”Gud som haver barnen 
kär, se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, 
står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan 
går, du förbliver, Fader vår”. Vi sjöng tillsammans 
”Tryggare kan ingen vara, än Guds lilla barnaskara” 
och min favorit ”Bred dina vida vingar, o, Jesus över 
mig. Och låt mig stilla vila i ve och väl hos dig!”

Mitt första minne av söndagsskolan är psalm 63. 
”Ack Herre Jesus hör min röst”. Vi barn samlades i 
kvarteret längst fram, norr om mittgången i Växjö Dom-
kyrka. Det var före renoveringen på 1950-talet och pre-
dikstolen fanns då på den södra sidan om mittgången. 
Nästa minnesbild är från ett rum i församlingshemmet 
på Nygatan 6. Det måste således vara efter domkyrkans 
stängning för renovering. Mor var då söndagsskole-
lärare. Om berättelser om Jesus liv och gärning som 
etsat sig fast kom från söndagsskolan eller min mors 
berättelse i hemmet är omöjligt att avgöra.

Barngravar på Skogslyckans kyrkogård. En av dem tillhör 
Karl-Axel

Mina föräldrar besökte högmässan i 
domkyrkan de flesta söndagarna under 
året. Inte förstod jag mycket, om ens något, 
av vad som sades. Psalmernas texter var 
ord utan innehåll. Varken då eller senare 
har jag tagit till mig psalmers och sång-
ers texter, inte heller för schlagers och 
popmusik, än mindre för engelska texter 

som hos Elvis och Beatles. Orden är toner 
i ett musikinstrument. Min upplevelse i gudstjänsten 
var Ture Olsson på kyrkorgeln. Han tillträdde som 
domkyrkoorganist ungefär samtidigt som jag började 
i söndagsskolan. Ackompanjemanget till psalmsången 
var ytterst njutbart. Höjdpunkten var gudstjänstens 
postludium. Ett brus av toner som fick kyrkorummet 
och mitt inre att vibrera. Tempo, variationer, improvi-
sationer där alla viljor och känslor uttryckets i toner. 

Av plastklossar, en föregångare till Lego, som gick 
att sätta samman, byggde jag hösten 1955 en modell av 
Växjö domkyrka. Jag har kvar dessa klossar. Men de 
räckte inte till mitt bygge. Vi firade julen hos mormor 
och min längtan var att få fler byggbitar av jultomten. 
Men årets julklapp var små runda rör som gick att sätta 
samman, något jag aldrig kom att göra. Det infann sig 
en skuldkänsla av att inte blivit tacksam för mina för-
äldrar uppoffring. Ingen present alls hade också gjort 
mig besviken, men jag hade sluppit känslan av att vara 
otacksam. ”Man skall vara tacksam mot Gud för varje 
gåva”.

Berättelserna om Jesus var spännande. En övermän-
niska som kunde bota sjuka, gå på vattnet, förvandla 
vatten till vin och få fem fiskar att räcka till tusentals 
människor fascinerade. Det var omöjligt att skilja på 
saga, myt och verklighet, att förstå liknelser och meta-
forer, att genomskåda poängen med berättelsen eller 
vilket budskap som förmedlades.

Mina föräldrars vilja och förhoppning var att jag 
skulle se Jesus som idol och förebild. Andra föräldrar 
ser Muhammed, Ingemar Stenmark, Zlatan Ibrahimo-
vic eller sig själva som idoler och vill fostra barnet att 
följa pappas eller mammas fotspår. Barnet påverkas.  
Åren före skolåldern präglar mitt tankesätt än idag! 
Med Ernst Meyers ord, zebran är ett randigt djur och 
ränderna går aldrig ur.

Gud ser allt! Gud ser dig vad du än gör! Detta var min 
mors ofta återkommande budskap när hon ville upp-
märksamma mig på rätt och fel. Jag tror inte jag tagit 
skada av denna uppmaning. Det var en kristen etik som 
förmedlades. Det var Tio Guds bud som omvandlades 
till levnadsregler och socialt beteende. 

Respekten för det som var heligt finns djupt hos 
mig. Hädelse var otänkbart i mitt hem. Trampa på 
mat - guds gåva, eller att trampa på Bibeln, hade gjort 
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mina föräldrar djup besvikna. Kyrkogården var helig 
mark. Jag minns att mor skickade mig till att vattna 
blommorna på morfars grav på kyrkogården tre kvarter 
bort. Jag cyklade till porten och gick fram till graven. På 
väg tillbaka blev jag kissnödig.  Kissa på helig mark var 
otänkbart! Jag bestämde mig för att försöka hålla mig. 
Men det gick inte. Jag berättade. Mor tvättade mina 
byxor utan att säga ett ord.

Svordomar hördes aldrig hemma. Jag minns mors 
reaktion när jag blandat samman baskermössa med 
förbaskad. Hon blev inte arg, men förklarade att detta 
var en svordom och att man fick svart tunga av sådana 
ord. Långt senare har jag funderat på innebörden. Att 
det är en eufemism, en förskönande omskrivning för 
förbannad vilket skall betyda att vara bortvänd och 
skild från Gud. Detta hade förstås inte en lågstadieelev 
insett. Men jag lärde mig. Men sju dagar efter min 
mormors plötsliga död fanns inte spärren i konflikt 
med en klasskamrat. Senaste gången jag svor var den 
15 september 1960!   

Det är en njutning att höra kyrkklockornas klang. 
Helgmålsringningen på lördagskvällen har följt mig 
sedan tidig barndom. Jag tillhör dem som idag då och 
då ser detta på TV. De flesta nyårsaftnar lyssnar jag i 
radio till domkyrkoklockorna som ringer in det nya året! 
Femdagarsveckan var inte genomförd och far arbetade 
till klockan tolv lördagarna. I skolan hade vi lektioner 
på lördagarna tills jag gick i sjätte klass. Helgmålsring-
ningen markerade avbrott från arbete i mitt hem. Mor 
hade städat färdigt. Det blev tid för familjen att umgås. 
Någon TV som inkräktade på samvaron skaffades först 
sedan jag blivit tonåring. Butiker var stängda. ”Tänk på 
vilodagen så att du helgar den”. 

Flera av Moses bud berör de vuxnas värld, men som 
subtilt förmedlades via att avlyssna far och mors sam-
tal. Vår grannes dotter Anita var sju eller åtta år äldre. 
Hennes kamrat var kanske min första kärlek under 
åren före skolstart. Anitas pojkväns bil stod parkerad 
på gatan över natten. Bilarna var inte fler än att alla vis-
ste vilka ägarna var. ”Jag kan inte förstå att de tillåter 
det”, var mors kommentar till far. Dans sågs som syn-
digt.  ”De behövde väl åtminstone inte haft sitt barn på 
armarna”. Faster och farbror dansade på en MHF-fest 
(Motormännens Helnykterhetsförbund). Min far lärde 
mig spela schack. Vi spelade kinaschack och couronne 
men aldrig kortspel och tärning. 

Mina föräldrar hade enbart gått i folkskolan. Det 
fördes inga teologiska samtal eller diskussioner. De 
följde i sina föräldrars fotspår en gammalkyrklig tradi-
tion. Avfällingar, de frireligiösa, betraktades med stor 
skepsis, lika främmande som katoliker. Världen var 
indelad i kristna och icke kristna länder. Den syförening 
som min mormor deltog i hade en årlig julförsäljning 
för att samla in pengar till kristen mission bland bud-
dister. Andra grupper stödde Svenska Israelsmissionen 
som grundats 1875 i syfte att omvända judar till kris-

tendomen. Det var enkla 
svart-vita argument som 
användes med präster 
och biskopar som stora 
auktoriteter.

Min fars djupa tro 
förstod jag egentligen 
först som vuxen, efter 
hans död. Den lilla svar-
ta boken på hyllan var 
inte hans konfirmations-
psalmbok –  det var en 
fickbibel han haft med 
sig när han ”exercerade” 
som beväring vid flygflot-
tiljen i Ljungbyhed i Skåne.

Far var medlem i KFUM (Kristliga föreningen för 
unga män). Det var innan det blev en idrottsorganisa-
tion. Jag minns flera tillfällen när vi på semesterresor 
hälsade på hos vänner till far. Vänskap fördjupas, andra 
vänner växer man ifrån. En relation som blev livsvarig 
var med en KFUM:are. Hans hustru, en kvinna född 
i Tornedalen långt norr om Haparanda gav mig min 
första bild av samernas och tornedalingarnas svåra 
uppväxtförhållanden. Hon och min mor kom tidigt 
varandra nära och hon besökte regelbundet mor under 
hennes sista tid i livet.

Pingstvän, russilianare, adventist, baptist, mormon, 
Jehovas vittne var liksom det sociala ursprunget etiket-
ter som kunde tilldelas en vandrare på landsvägen. Far-
mor lyfte gärna på gardinen för att bättre kunna se vem 
som var ute och gick. Den kortfattade beskrivningen 
gjordes också för andra okända som man tillfälligt 
mötte. Men far kunde inleda ett samtal med alla. En 
flykting, före detta koncentrationslägerfånge, katolik 
från Polen, bytte ofta några ord med far.      

Nyfrälsta hade behov att i symboler och handling 
visa upp sin nya identitet. De uppfattades lite som fun-
damentalister och extremister. Men far och mor hade 
en odogmatisk, pragmatisk livssyn. Det fanns varken 
morot eller piska, inga försök att tubba eller bestraffa. 
Inga förebråelser. Det var förebilden som princip. De 
förklarade att vilka ansträngningar man än gör är det 
vardagliga livet fullt av frestelser. Guds förlåtelse är 
oändlig för den som bekänner sina synder inför gud. 
”Jag fattig syndig människa …”     

Med tonåren försvann min barnatro. Men som en 
främmande fågel i andra miljöer och önskan att inte 
såra, var det först i 30-årsåldern som jag lämnade kyr-
kan. Och det var ingen protest mot far och mor. Deras 
djupa religiositet blev för mig än klarare efter deras 
död.  Jag minns mors sista ord – ”Du är inte kristen”!

Lars-Åke Stenemo
Stenemo@gmail.com 
Guds öga är från altarfönstret i Johanneskyrkan i Malmö

Julkort från 1955
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DIS Funktionärsträff
Traditionellt arrangerar Föreningen DIS en träff i 

oktober för sina funktionärer, styrelseledamöter 
och anställda. Träffen brukar äga rum i Linköping, där 
föreningen har sitt säte. Så icke coronaåret 2020. Arran-
gemanget den 10 och 11 oktober fick istället genomföras 
med mötesverktyget Zoom. Såväl föredragshållare och 
deltagare från hela landet kunde p.g.a. pandemin inte 
träffas som vanligt för att lära oss något nytt eller för 
att utbyta idéer och erfarenheter. Det kändes märkligt 
att inte kunna resa till funktionärsdagarna. 

Vår nye verksamhets-
ledare Mikael Winbladh 
kunde kl. 10 på lördagen den 
10 oktober hälsa 87 deltagare 
välkomna via Zoom. Från 
DIS Syd var vi 15 deltagare 
styrelseledamöter, faddrar, 
utbildare och disbytombud; 
Viveca Kristiansen, Staffan 
Knös, Marie Munke, Magnus 
Hellblom, Anders Lindberg, 
Lena Ringbrant Ekelund, 
Lars Åke Sellberg, Anders 
Larsson, Bengt Kjöllerström, 
Sven Kylefors, Torgny Larsson, Erik Sandberg, Lars-
Åke Stenemo, Kent Hektor samt undertecknad.

Föreningens ordförande Daniel Berglund förutspåd-
de i sitt inledningsanförande att de olika nya digitala 
mötesverktygen skulle få en rejäl spark framåt genom 
coronapandemin. Men det är av stort värde för en ide-
ell förening att kunna träffas fysiskt, menade Daniel. 
I år kan vi exempelvis inte publicera ett foto av alla 
deltagare i träffen. Corona för dock det positiva med 
sig, sade Daniel, att föreningen i år sparar in pengar på 
resor och övernattningar. Mötesverktygen, i vårt fall 
Zoom, kommer framgent vara ett viktigt komplement 
till våra fysiska utbildningar och träffar, spådde han.

Under dagens första pass gick Mikael genom hur 
Zoom fungerar och kan användas för digitala möten. 
Eftersom vi i DIS Syd använt Zoom sedan mitten av 
mars i år kunde vi, genom Torgny Larsson, redogöra 
för våra positiva erfarenheter av verktyget från möten, 
utbildningar, DIS-träffar och vårt årsmöte i september. 
Mikael berörde även andra digitala mötesverktyg.

Funktionärernas verktyg
                                         
Förmiddagspasset fortsatte, efter en kort paus, med 
att Mikael presenterade Funktionärernas verktyg. Det 
inleddes med en enkät där deltagarna fick redovisa 
vilka verktyg som vi f.n. använder; Fadderportalen, 
Redmine, DIS Forum, DIS Wiki, e-post, mötesverk-
tyg, sociala medier, Fjärrhjälp (t.ex. Teamwiewer) och 

Molnlagring (t.ex. Dropbox). Det varierade vem som 
använde vad beroende på vilken funktion i föreningen 
som deltagaren hade. 

Mikael fortsatte med att beskriva arbetet med ett 
bygga en ny Funktionärsportal, ett komplement till 
den nuvarande fadderportalen. Den ska på sikt kunna 
användas av flera funktionärsgrupper inom DIS, som 
faddrar och utbildare. Där ska finnas intern information 
för funktionärer och även extern information för med-
lemmar. Portalen ska vara en resurs för funktionärerna 
i DIS. Och där ska finnas länkar, beskrivningar, nyheter 
och information.

Man kommer att flytta material från den gamla 
fadderportalen till den nya funktionärsportalen. Alla 
funktionärer kommer att ha tillgång till den. Länkar till 
DIS YouTube kanal kommer att finnas där (Titta gärna 
på de 18 videofilmer som finns på DIS YouTube kanal). 
Eventuellt kommer material från regionföreningar ock-
så att finnas där. Mikael berättade att en projektgrupp 
för utvecklingsarbetet kommer att tillsättas och att det 
behövs frivilliga för det. Jag uppfattade att det fanns en 
stor uppslutning kring den nya funktionärsportalen. 
Moderniseringsarbetet fortsätter.

Disgen Skeppsås  

Så blev det lunchpaus, var och en för sig. En del av oss 
saknade gemenskapen på Scandic Hotel i Linköping, 
och naturligtvis den goda maten. Efter lunchen återkom 
föreningens tidigare verksamhetsledare, numera del-
tidspensionären Christer Gustavsson för att berätta om 
Disgen Skeppsås. Vad är det? Jo, det är arbetsnamnet 
på nästa generation av vårt program Disgen. Christer 
har gjort det till tradition att döpa utvecklingen av nya 
disgenversioner efter församlingar i Östergötland, 
därav Skeppsås.

Christer inledde sin presentation av Disgen Skepp-
sås genom att redogöra för utvecklingsarbetet och 
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införandet av nya disgen-
versioner under den senaste 
femårsperioden. Vad blir då 
nytt? Ja - moderniserings-
arbetet fortsätter, men som 
vanligt var Christer hem-
lighetsfull om nyheterna i 
Skeppsås, men något lättade 
han på förlåten. En Digital 
Släktbok blir det, som ersät-
ter HTML-exporten. Det blir 
förbättringar i kartfunktionen 

(Se Lena Ringbrant Ekelunds artikel nedan). Den 
kommer att innehålla funktioner för DNA-forskning, 
en Att göra lista samt Släktöversikt med nya varianter 
(antavla, stamtavla, hovring, horisontell eller vertikal) 
Betatesterna börjar i november och ambitionen är att 
kunna presentera den nya Disgenversionen vid DIS 
årsmöte i mars 2021.

Disgen Klockrike och Disgen Luggude  

Däremot var Josefine Nilson något mera öppen med 
den version av Disgen som är tänkt att följa efter 
Skeppsås, nämligen Disgen Klockrike. Styrgruppen för 
Disgen Klockrike består av Josefine Nilson, Christina 
Andersson (båda ledamöter i DIS Styrelse) och Christer 
Gustavsson. Tanken om Klockrike är att den ska vara 
ett stöd för ortsforskning och därför blir det en ny orts-
hantering. När det gäller kartan blir det förenklingar av 
användargränssnitt och en kartserver. Det blir funktio-
ner för DNA, nya utskrifter och fortsatt modernisering av 
användargränssnittet. När det gäller Disgen Klockrike 
önskar Josefine frivilliga till de arbetsgrupper som ska 
jobba med utvecklingen. Det ska också tillsättas en 
referensgrupp som ska ersätta f.d. Produktrådet. Dess 
uppgifter är föreslå konkreta förbättringsförslag, lämna 
synpunkter på olika frågeställningar från arbetsgrupper 

och samordnare samt ha kontakter med anordnare för 
att fånga intryck och behov.

Längre fram i tiden ligger Disgen Luggude som 
kommer att gripa sig an käll-
hanteringen i Disgen, ett 
mycket stort arbete att få till 
ett modernare sätt att regist-
rera källor. 

Passet om Klockrike och 
Luggude avslutade lördagen 
och var och en fick gå till sitt. 
På söndagsförmiddagen gavs 
två föredrag, Chris Bingfors 
om källkritik och Lena Ring-
brant Ekelund om Kartnyhe-
ter i Disgen. De refereras på 
följande sidor.

Kyrkan på förra sidan är 
Skeppsås kyrka och kyrkan 
ovan är  Klockrikes kyrka. 
Kvinnodockan här intill bär 
Luggudes häradsdräkt.

Mats J Larsson

Under oktober månad har jag haft förmånen att via 
Zoom berätta om vad man kan göra med kartor i 

Disgen. Det var för föreningen DIS, för Genealogiska 
förbundet och även på DIS Funktionärsträff. 

På grund av coronapandemin har vi kommit igång 
med att hålla föreläsningar online med Zoom. Det är 
både för- och nackdelar, den stora fördelen är att man 
når ut till så många fler. Jag tycker det är så roligt med 
kartor i Disgen och vill att fler ska få upptäcka denna 
glädje! Då räcker det inte med föreläsningar utan vi 
behöver även erbjuda kartkurser.

Kartnyheter i Disgen
Kartkurser 

Jag har de senaste åren haft kartkurser i Klippan. I 
början använde jag Björn Johanssons självstudiekurs, 
men jag upptäckte att många tyckte den var för svår och 
omfattande, speciellt om man var osäker på att använda 
sin dator och programmet Disgen. Jag har därför provat 
ut en enklare variant och har med Torgny Larssons 
hjälp lyckats genomföra några kartkurser online med 
hjälp av Zoom. Det är inte lika lätt som vid en fysisk 
kurs, men vi slipper att fara runt på vägarna. För att 



DISkutabelt 2018-3 9

deltagarna skulle kunna repetera kursen så filmades 
den och lades ut på YouTube. Jag tyckte inte riktigt om 
att alla deltagarna också var med på filmen, så nu har 
jag gjort om filmen.

Mina kartkurser består av tre träffar med Zoom, ett 
texthäfte och övningskartor. Som ett stöd för minnet är 
kurserna inspelade med Zoom och ligger på DIS:s sida 
på YouTube. Om du vill så kan du genomföra kurserna 
på egen hand. Du hittar informationen och materialet 
på www.dis.se/kartkurs-lena.

I november startar jag en ny omgång av kartkursen. 
Under våren planerar jag två kurser varje månad, en 
på torsdag kvällar och en på fredag förmiddagar. Är du 
intresserad så maila gärna lena@dis-syd.se. Kontakta 
mig gärna om du har några frågor, tel. 070-232 00 79.

Problem med kartor i DIS webbshop

Tyvärr har flera usb-minnen som sålts från webbsho-
pen haft fel på en eller flera kartor. Detta verkar bero 
på usb-minnena. Förhandlingar sker med företaget 
som tillverkat dem åt DIS. Kontrollera gärna din usb 
om du har köpt en karta! Nya kartor kommer snarast 
att tillverkas.

Häradsekonomiska kartan HEK

Det är en mycket bra karta som visar fastigheter vid 
tidpunkten för kartans tillverkning.  Till kartan finns 
även beskrivningar för varje socken och där får man 
veta vem som ägde eller arrenderade fastigheterna 
vid samma tidpunkt. Mycket användbart! Tyvärr finns 
inte denna karta för hela landet.Tidigare har det varit 
lite krångligt att titta på kartorna och beskrivningarna. 
Man måste öppna dem i Internet Explorer, ha en Djvu-
läsare samt tillåta körning av aktivt innehåll på CD. Det 
är inte problem med att använda kartorna i Disgen om 
man lägger dem i kartförrådet, men man kan inte läsa 
beskrivningarna.

Nu håller vi i kartgruppen på med att konvertera 
djvu-filerna till pdf-filer och då blir det enklare att läsa 
beskrivningarna. Vi arbetar skyndsamt och hoppas 
snart kunna sälja de nya HEK-usberna.

Nio kartlager

En glädjande nyhet inom Disgen är att i den nya ver-
sionen av programmet kommer vi att få förbättringar 
inom karthanteringen. Vi kommer t.ex. att få nio 
kartlager jämfört med nuvarande fyra. Det kommer 
också att bli möjligt att välja vilka karttyper man vill 
använda redan när man 
väljer kartor att visa för 
ett område (använder 
den gröna pilen).

Lena Ringbrant 
Ekelund
lena@dis-syd.se

070-232 00 79
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Till funktionärsträffen hade föreningen DIS bju-
dit in Chris Bingefors, vice ordförande i Sveriges 

Släktforskarförbund och tidigare universitetslektor i 
farmakologi vid Uppsala universitet. För sitt föredrag 
hade hon valt ämnet källkritik – hur kan man bedöma 
riktigheten i uppgifter om våra anor?

Chris inledde föredraget med att hänvisa till litte-
ratur om ämnet. Handbok 11 i Släktforskarförbundets 
handboksserie Källkritik och källhänvisningar av Mi-
chael Lundholm (2016) och Källkritik av Torsten Thurén 
& Jack Werner (2019). 

Därefter reflekterade hon över uppmaningar i an-
nonser på TV och nätet om hur enkelt det beskrivs vara 
att hitta sina anor på olika släktforskningssiter; Jag 
hittade nästan direkt mina anfäder från 1200-talet, så 
visst går det att hitta… Vi släktforskare vet att det inte 
är riktigt så enkelt, konstaterade Chris!

Vad är en källa? frågade Chris; Är det muntliga be-
rättelser, släkttraditioner, dagböcker, facebook, födel-
seböcker, husförhörslängder, Family Tree, Ancestry, 
Disbyt, tidningsartiklar eller domböcker?

Chris gick genom skillnaden mellan kvarlevor och 
berättande källor. En kvarleva kan vara ett fysiskt före-
mål som visar att något verkligen hänt. Kan det vara en 
födelsebok eller DNA? En berättande källa skildrar något 
som verkligen hänt – en dödsruna eller ett vittnesmål 
i en dombok.

Så gick hon genom fyra kriterier när man ska pröva 
en källa. Äkthet – är källan det den säger sig vara? När-
het – när tillkom källan? Beroende – är det en primär-
källa eller sekundärkälla? Tendens – är källan vinklad? 
Tillämpa t.ex. kriterierna på födelseboken uppmanade 
hon oss åhörare.

Därefter gav hon flera exempel på fusk i kyrkoböcker 
och falska antavlor. Carl Gustaf Bodin (1814-75) försökte 
genom ändringar i kyrkoböcker visa att han hade adligt 
påbrå (Läs mer i Oanade anor av Peter Berkesand, 2003). 
Gustave Anjou (1863-1942) föddes i Stockholm och tog 
efternamnet Anjou 1886 efter ett fängelsestraff för för-
falskning. Han emigrerade till USA där han försörjde 
sig genom att fabricera falska antavlor åt familjer på den 

amerikanska östkusten i slutet 
av 1800-talet och i början av 
1900-talet. 

Källan ska ha tillkommit så 
nära händelsen som möjligt. 
Vi brukar säga att för födelse- 
boken är närhetskriteriet 
uppfyllt, menade Chris. Men 
tillförlitligheten i födelse-, 
vigsel- och dödböckerna upp-
gifter har ofta diskuterats, 
men måste i allmänhet antas 
vara stor, fortsatte hon. Man 
måste dock komma ihåg att anteckningarna ofta inte är 
ursprungliga. De har många gånger införts i ministerial-
boken i efterhand från en kladdbok, som förts av prästen 
eller klockaren. Prästen kan ha skrivit fel vid överfö-
ringen och notiser kan ha blivit överhoppade vilket kan 
förklara att det förekommer annars helt oförklarliga 
luckor. Som exempel nämnde hon en kyrkoherde som 
under tio års tjänst aldrig förde in dopnotiser, något som 
hans efterträdare försökte att rätta till med hjälp av de 
lösa lappar som fanns. 

Födelse-, vigsel- och dödböcker är alltså inte alltid så 
primära som man kan tro, konstaterade Chris. Frånvaron 
av en födelsenotis kan alltså inte innebära att personen 
inte föddes i församlingen! Det saknas dock systematisk 
kunskap om hur det ser ut i olika församlingar.

Chris hävdade att det svårt eller rent av omöjligt att 
generellt kategorisera källor i primära (=bättre?) eller 
sekundära (=sämre?). Man måste i stället som släktfors-
kare lära sig källornas tillkomsthistoria, reglerna för 
kyrkobokföring och hur böckerna fördes i de enskilda 
församlingarna man forskar i. Använd därefter de käll-
kritiska principerna Äkthet, Närhet, Beroende och Ten-
dens på de individuella källorna var Chris uppmaning. 
Tillämpa kriterierna på exempelvis 
Släktträd på Ancestry, My Heritage 
eller Disbyt.

Vill läsa mera om ämnet rekom-
menderade Chris två uppsatser i 
Släktforskarnas årsbok. 2020 Kon-
sten att avslöja falska rötter av 
Olof Cronberg. Här avslöjas bl.a. 
Jäderlundare (Jäderlundare är 
en beteckning för undermåliga 
släktutredningar efter Ivan Jäd-
erlund). 2019 Är födelse-, vigsel och 
dödboken en primärkälla? av 
Björn Edman.

Mats J Larsson

Källkritik – viktigare än någonsin



DISkutabelt 2018-3 11

Den digitala släktforskardagen arrangerades av riks-
föreningar inom släktforskning. Medarrangörer 

utöver Föreningen DIS var Genealogiska föreningen - 
GF, Föreningen för smedsläktforskning – FFS, Judiska 
släktforskningsföreningen i Sverige, Svenska Släktaka-
demien och Sällskapet Vallonättlingar – SVÄ. 

Arrangemanget gick av stapeln lördagen den 24 
oktober mellan kl. 9 och 16.30. Deltagandet i släktfors-
kardagen var gratis, men anmälan var obligatorisk.

De olika arrangörsföreningarna gav varje timme 
föredrag i olika ämnen. Föredragen varade i ungefär 
tre kvart och följdes av en kortare frågestund om tiden 
medgav det. Man kunde inte följa hela programmet ef-

Disbyt
Jag valde tillsammans med 380 andra att lyssna på 

Olle Olssons presentation Grundläggande använd-
ning av släktdatabasen Disbyt. Olle Olsson är en av DIS 
Disbytombud, bosatt i Gävle och verksam i DIS Mitt. 

Disbyt innehåller nu drygt 30 miljoner personpos-
ter, över 56 miljoner händelser och ca 24 000 platser. 
I Disbyt kan man finna och byta släktuppgifter. Disbyt 
kan ta emot material från alla släktforskarprogram via 
Gedcom. I Disbyt finns ungefär 75 procent av Sveriges 
historiska befolkning mellan 1750 och 1900.

För att komma med i Disbyt krävs både för- och ef-
ternamn samt minst en händelse (t.ex. född eller död) 
med både datum (minst årtal), församling och län (eller 
land). Olle underströk vikten av att det endast ska finnas 
bokstäver i namnfälten (alltså inga förkortningar eller 
tecken som parentestecken). 

tersom två eller ibland tre föredrag gavs parallellt. Den 
som missade ett föredrag p.g.a. programkollision gavs 
möjlighet att ta igen det senare, eftersom föredragen 
filmades. Deltagarna hade möjlighet att se dessa filmer 
under hela november. 

Som om detta inte var tillräckligt erbjöds deltagarna 
under november dessutom att se filmer och inspelade 
föredrag från de deltagande föreningarna. Det rörde som 
drygt 40 filmer och föredrag. Ambitiöst så det förslår!

Dagens sista pass var en frågestund med möjlighet 
att ställa frågor till företrädare för föreningarna.

Mats J Larsson

För att underlätta behandlingen av Disbytbidragen 
ska svenska orter skrivas i ordningen; gård, by, försam-
ling (länsbokstav) alternativt gård, by, församling, län.

Utländska orter ska alltid ha landsnamnet med i 
ortsangivelsen med nu gällande landsnamn. Disbyt 
kan hantera flera ortnivåer för en del länder. Norge; 
ort, fylke, Norge. Danmark; ort, amt, Danmark. Finland; 
ort, län, Finland. Storbritannien; ort, delstat, Storbritan-
nien. Australien; ort, delstat, Australien. USA; county, 
delstat, USA.

I Disbyt visas inga uppgifter om levande personer. 
Villkoret är att personen ska 
ha varit död i 10 år. Om upp-
gift om död saknas, räknas 
personen som död vid 110 
års ålder. 

Följande notiser visas i 
Disbyt; född, döpt, gift, levde, 
yrke, död och begravd.
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Olle berättade att i Disbyt lämnas kvalitetsstämplar 
i form av streck och stjärnor;

- Endast årtal finns (1792)
* Datum finns (1792-02-03, 3 februari 1792)
** Källangivelse finns Lit (Z) Kyrkbok (brev,   

  litteratur)
*** Källangivelse med volymbeteckning finns 
 Lit (Z) C:2
**** Källangivelse med volymbeteckning + sida   

  finns Lit (Z) C:2, sid 154

Medlemmar i DIS har olika förmåner när det gäller 
Disbyt i huvudsak beroende på hur många personer 
som man lämnat till Disbyt och hur lång tid som gått 
sedan man lämnat in uppgiften. För att komma till den 
högsta nivån ska man ha lämnat in ett bidrag med över 
1 000 personer. På högsta nivån blir man kvar i två år. 
Därefter blir det att lämna in ett nytt Disbytbidrag. 
(Hela förteckningen på medlemsförmåner finns på DIS 
hemsida under Disbyt).

Disbytombuden tar emot Disbytbidragen. Deras svar 
till den som lämnat ett bidrag innehåller fem filer;
• A-filen innehåller träffar mellan din släkt och 

andra forskare och ditt lösenord till Disbyt och 
Dispos

• B-filen innehåller varningar och felmeddelanden
• C-filen innehåller alla dina ortnamn i bokstavsord-

ning
• D-filen innehåller träfflista med kontaktuppgifter 

till andra forskare
• E-lista innehåller träfflista med andra forskares 

personer.
Olle underströk att Disbyt är en andrahandskälla. 

Dubbelkolla därför alltid det som du hittar i Disbyt. Kon-
trollera uppgifterna i kyrkböckerna och följ personerna 
framåt och bakåt i husförhörslängderna, så att det inte 
är en annan person med samma namn.

Slutligen uppmanade Olle åhörarna att sända in sin 
släktforskning till Disbyt, nu! Vänta inte tills du blir klar 
(när du nu blir det)! Tag för vana att sända in ett nytt 
Disbytutdrag varje år.

Smedforskning
Nästa DIS-föredrag var Olof Cronbergs Gyllenåder, 

saltfluss och moderspassion – gamla tiders sjuk-
domsnamn. Det föredraget gavs vid DIS Syds årsmöte i 
september och refererades i DISkutabelt 3-2020. 

I stället lyssnade jag på Föreningen för Smedsforsk-
nings databas och publikationer. Föredragshållare var 
Örjan Hedenberg som pratade om databasen och Mari 
Anne Roslund som berättade om deras bokutgivning 
m.m. Det var drygt 200 personer som lyssnade på dem 

under dagens andra pass. Det var första 
gången som föreningen använde sig av 
verktyget Zoom.

Föreningen för Smedsläktforskning 
(FFS) grundades 1994 och är ett forum 
för alla släktforskare som har smeder i 
släkten. Den inriktar sig på smedsläkter 
vid svenska och finländska bruk. Alla 

smeder som finns noterade i kyrkböcker, hammartings-
protokoll och andra källor registreras systematiskt. För-
eningen har 800 medlemmar. FFS har en egen tidning, 
Smedsforskaren. 

Man startade sin databas 1998. Basen är uppbyggd 
i Holger och omfattar ca 325 000 personer, berättade 
Örjan Hedenberg, som är föreningens vice ordförande. 
Den senaste utgåvan finns på usb-minne och kostar 
300 kr för medlemmar och 350 kr för icke-medlemmar.

Mari Anne Roslund, som är föreningens ordförande, 
berättade om föreningens mycket omfattande bokut-
givning. Det finns böcker om snart sagt alla järnbruk 
i Sverige. Totalt beskrivs 700 bruk från norr till söder; 
Norrland med nio landskap, Dalarna, Västmanland, 
Värmland, Västra Götaland (Bohuslän, Dalsland, Hal-
land och Västergötland), Södermanland, Närke och 
Östergötland, Småland och Blekinge. Därutöver finns 
det 34 häften om svenska smedsläkter, Smedsforskarens 
årsskrift och så finns förstås handboken Smedforska av 
Ulf Berggren.

Vill ni veta mer om smedforskning så kan jag re- 
kommendera er att besöka FFS hemsida, http://
smedsforskning,se.

Ska jag klaga på något, så är det att det saknas järn-
bruk i Skåne. Under den danska tiden gjordes flera 
försök med järntillverkning, men de lades ner under 
1660-talet. Men det lilla som funnits finns dock beskri-
vet i Smedforskaren nr 1/2017. Alltså inget att klaga på!

Därefter lyssnade jag på Eva Dahlberg, Föreningen 
DIS vice ordförande, vars ämne lydde DNA och 

Disbyt – två hjälpmedel som kan synkas. 378 personer 
lyssnade på föredraget, där Eva förutom att tala över 
ämnet också gjorde god reklam för DIS och DIS pro-
dukter. Eftersom Eva tänker skriva en artikel om sitt 
föredrag i Diskulogen, så avstår jag från ett referat. Eva 
utlovade dessutom att det inom kort på Föreningen DIS 
hemsida kommer att publiceras en artikel om hur man 
kan synka Disbyt och DNA.
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JewishGen
Efter lunchpausen valde jag att 

lyssna på föredraget Jewish-
Gen – hur jag finner mina judiska 
anor. Vi var 60 som lyssnade på 
föredraget. Varför undrar kanske 
läsaren? Jo, min hustrus anfader 
som invandrade till Marstrand från Holland i slutet av 
1780-talet var jude.  Det skulle vara kul om jag kunde 
hitta hans anor i Holland. 

Föredragshållarna från Judiska släktforskarfören-
ingen hette Thomas Fürth, Anna Langaard och Gun 
Moll. Thomas, föreningens ordförande, började med 
Join Us For JewishGen Talks och berättade vilka goda 
möjligheter som denna databas ger den som vill söka 
efter judiska rötter. Jag sökte efter hustruns anfader bara 
för att finna att Holland inte fanns som sökalternativ.

Jag förstod på föredragshållarna, som härstammade 
från Mellan- och Östeuropa, att där var möjligheterna 
mycket större att hitta judiska rötter. Men jag fann ändå 
mycket matnyttigt på jewishgen.org. Jag hittade bl.a. 
en länk om forskning efter nederländska judar (Neder-
landse Kring voor Joodse Genealogie). 

Dessutom finns det mycket som kan intressera en 
släktforskare på hemsidan för Judiska Släktforsknings-
föreningen i Sverige.

Nästa pass för min del var Lena 
Ringbrant Ekelund med Grund-

läggande om kartor i Disgen. 342 åhö-
rare fick utöver grunderna om kartan 
i Disgen, följa med på en fantastisk 
resa på Google Earth Pro med en av 
Lenas anor. Jag hänvisar till Lenas 
artikel om Kartnyheter i Disgen på sidan 8.

Eftermiddagens sista DIS pass stod 
Torgny Larsson för. Släktforsk-

ning med Disgen - Ett kraftfullt pro-
gram för registrering och presentation 
av släktforskning. Torgny gjorde en 
utmärkt presentation för 327 åhörare 
av föreningen DIS och vilka möjlighe-

ter som Disgen kan erbjuda. Fantastiskt bra att få med 
så mycket på tre kvart.

Vid dagens slut hade arrangörsföreningarna tid för 
en uppsummering. 124 personer deltog i DIS fråge-

stund, men av frågornas karaktär, tror jag att merparten 
av de närvarande bestod av närmast sörjande, m.a.o. 
medlemmar i DIS och DIS regionföreningar. Hur som 
helst var den digitala släktforskardagen till ända - en 
härlig upplevelse i Coronatider.

Mats J Larsson

Liksom efter den gångna vårterminen anordnade DIS 
Syd en frågestund som avslutning på höstterminen. 

Frågestunden den 11 november hade 35 deltagare och 
hölls på Zoom. Vår Disgenfadder i Malmö Torgny Lars-
son, som administrerade mötet, hälsade alla välkomna 
och överlämnade därefter ordet till föreningens ordfö-
rande Viveca Kristiansen. 

Viveca, som valdes till föreningens ordförande vid 
årsmötet i september, hälsade också välkommen och 
gick genom dagordningen för mötet. Först en presen-
tation av DIS och DIS Syd och en presentation av de 
funktionärer som deltog i mötet. Därpå en redovisning 
av styrelsens planer för våren 2021. Sedan ville vi lyssna 
på de önskemål som de deltagande medlemmarna hade 
inför nästa år. Om det var några av DIS produkter som 
man önskade att vi skulle belysa extra, eller om det var 
något hjälpmedel som vi borde titta extra på. Önskar 
någon släktforskarförening en presentation av DIS, DIS 
Syd eller DIS produkter? Och vill någon bli vår nästa 
funktionär?

Endast styrelseledamöterna Marie Munke och Bo 
Lundgren kunde inte medverka på mötet, men resten 
av styrelsen var där. Dom presenterade sig och vilka de 

är kan ni läsa på tidningens 
sista sida. Vårt Disbytom-
bud Kent Hektor var också 
på plats.

Viveca berättade om våra 
utbildningsplaner för nästa 
vår. Vi får nog räkna med att 
det kan dröja innan vi kan ha 
fysiska träffar igen. I vår planering utgår vi från att de 
flesta träffarna under våren kommer att ske på Zoom. 
Vi planerar att ha digitala Disgenträffar från februari, 
första onsdagen i månaden, med olika teman varje 
gång. Nytt för terminen är introduktionsträffar för nya 
medlemmar. För datum och tider se vårt program för 
vårterminen på sidan 19.

Sedan följde önskemål från deltagarna om teman för 
vårens träffar; Disbyt, hjälpprogram för DNA-forskning, 
jämförelser mellan Ancestry och MyHeritage, webb- 
och molntjänster, ortsträd, källträd och flaggor, för- och 
nackdelar med att använda ortsträd och källträd, emi-
grantforskning, gårdsforskning och Excel. 

Vi fick också en del synpunkter på utbildningarna. 
Vilket föredras, digitala träffar på dagtid eller kvällstid? 
En synpunkt var att om träffarna spelas in och kan ses 
i efterhand spelar tiden mindre roll. Undersök vilken 
utbildning som medlemmarna efterfrågar. Undersök 

Frågestund med DIS Syd   
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vilka tjänster som används för att publicera släktträd 
på Internet. 

Torgny sammanställde, förtjänstfullt, de synpunk-
ter och frågor som medlemmarna hade. Efter mötet 
skickade han sammanställningen till deltagarna och 
bifogade dessutom material om Flaggor i Disgen om 
Källor och Disgens källträd som varit teman vid vårens 
digitala Disgenträffar. 

Viveka avslutade mötet och tackade för de synpunk-
ter och förslag som lämnats. 

Deltagaren Ingrid Böklin tackade Viveca och Torgny 
med följande rader. 

Hej! Jag tänkte säga att det var trevligt att se och höra 
er presentera er igår. Det gav åtminstone mig mycket. Så 
det finns fördelar med Zoom. Man ser bra, man hör bra 
och ibland är det skönt att slippa ta sig till en ort. Ibland 
vill man kanske inte synas, men kom underfund om att 
det är tråkigt att höra folk tala bakom en svart ruta med 
namn. Så tacka alla medverkande för ett fint jobb!

Mats J Larsson 

DISTANSUTBILDNING i Disgen 2019
För dig som inte kan komma till de olika träffar som DIS Syd arrangerar, erbjuder vi 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.

Onsdagen den 28 oktober arrangerade Skånes Släkt-
forskarförbund en kvällsföreläsning med Niklas 

Herzman under rubriken Kuliga notiser och andra an-
norlundigheter i Kyrkböckerna. Arrangemanget visade 
sig vara en världspremiär (i varje fall enligt Magnus 
Hellblom). Det var första gången som Skånes Släkt-
forskarförbund gav en föreläsning via Zoom. Närmare 
nittio åhörare hade loggat in för att lyssna på Niklas.

Niklas Herzman är välkänd i släktforskningsam-
manhang, inte bara i Skåne, utan i hela landet som 
en hängiven företrädare för ArkivDigital. Han är vice 
ordförande i Malmö Släktforskarförening, även om han 
numera bor i Helsingborg. Och så gillar jag hans dialekt. 
Första gången jag stötte på honom var på DIS Syds 
årsmöte i Sjöbo våren 2008 då han höll ett föredrag om 
trumpetare. Ni kan läsa ett referat av föredraget Trum-
petare i ljud och bild på sidan 13 i DISkutabelt 2-2008.

Under de år som Niklas har släktforskat har han 
stött på massor av underliga, roliga och annorlunda 
notiser i kyrkoarkiven. Och det var med dem han tänkte 
underhålla oss. Och det gjorde han med humor, värme 
och många bildexempel. 

Namn och dop
Den 8 mars 1880 föddes i Nederkalix gossen Georg Wash-
ington. Föräldrarna hette A Brattberg och Maria Kant.

Den 24/3 1911 gifter sig i Veinge (N) 
Mandel och Elvira, nämligen Algott Johans-
son Mandel och Ester Elvira Noaksson. 
Detta skedde innan Rudolf Petersson hittat 
på och börjat teckna 91:an Karlsson.

1906 döps Birgit Gerda Maria Eleonora. 
Hon är dotter till kontorschefen Nils Ja-
cob Holst och Aina Gerda Birgitta Erika 
Söderström. Vid dopet begåvades flickebarnet med 28 
faddrar!

1813 Frans Joseph Dec 12 föddes och Dec 14 döptes 
Husaren Johan Petter Borgström och dess Hustru negrin-
nan Eva Johanna från Bredahls äg. Så skulle man inte 
skriva idag! Av husförhörslängden kan man läsa att Eva 
Johanna var född 1785 vid Guinea kusten.

Skårby 1786. Den 10 Decembr. Eller 2:dre Söndagen i 
Advent, döptes efter slutad Predikan och offentligt förhör 
en swart Hedning med namn Paulus, förut med tilnamn 
Zephyrin, 15 år gammal. I sin första barndom upsnappad 
af sjö-folk på Africanska kusten, förd och såld til America 
och St. Thomas. Therifrån till Köpenhamn och therstädes 
friköptes af Herr Öwersten, Commend. och Riddaren 
Friherre Eric Ruth … Gossen döptes stående och det var 
mycket fint folk närvarande vid dopet.

I Hässjö föddes 1823 Lars Olof. Eric Höglunds hustru 
Maria Sjöman från Gökböle har fått denne son utan sin 
ägta mans tillhjelp!

1826 föddes en pojke som fick namnet Jedethun.  
Namnet hade gossens far fått genom en uppenbarelse.

1905 föddes en flicka i Helsingborg som döptes till 
Vera Tunggilbi.

Kuliga notiser
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1912 föddes en gosse som fick namnet Hvihälm Ar-
tur. Märklig stavning av Vilhelm kan vi tycka!

1859 föds i Hjulsjö Johan Hedvig. Prästen har gjort 
en notering. Anm: Gosse oktadt flicknamnet. Och 1893 
föddes i Västra Torup barnet Elin Oscar!

Dödsnotiser och dödsorsaker
1731 d. 4 April Begrovs Qwinfolket Anna på Dönilt, blef 
död d. 29 Mart: war 84 åhr gl: Denna berättas för mig 
i lifstiden, att då hon tillika med några andra uppå en 
Söndag skulle fara till kyrkian, lät sättia sig öfver stora 
Falckenberg  åen ofvanför Gunnarp, hwälfde Eekan och 
hon föllt i watnet till Botnen, men efter 2 dagars förlopp 
blev hon lefwande uptagen. Lefde i sin ållderdom gudel. 
Kan det vara riktigt? Kan hon ha vistats under vattnet 
i 2 dagar?

1730 d. 7 Sept: dödde Anders Mattsson, barnfödd i 
Wäster Carleby. Begrofs Dom: 16 Trin: 663 åhr gl. Niklas 
trodde för sin del att prästen blivit störd när han förde 
in Mattsson i dödboken och i distraktion skrivit siffran 
6 två gånger?

1718 d:30 Marti Begrofs en gammal hustru Ingebor 
Andersdotter i Vråen, dess lägerställe Wäster kiörkian, 
åldern: 1006 åhr. Faderen Anders Olsson, moderen Inge-
bor Andersdotter. Skrivit en nolla för mycket?

1751 d 10 februari begrofs skräddaren Bengt Jönss, 50 
år gammal. Blef skrämt af spöke så att han doo.

1775 d. 11 Junii i Nykroppa Begrovs af Pastor klåcka-
ren Christian Dybeck död d. 7 af Likmaskar 65 år gl. 
Likmaskar!

Drängen Jonas Johansson i Maria Magdalena för-
samling dog 39 år gammal 1857 av att ha blivit biten av 
en häst i luftstrupen och qvävd.

Klotter och teckningar
Niklas visade flera exempel på klotter och teckningar 
i Kyrkoböcker. Prästen i Visselfjärda hade sysselsatt 
sig med att göra vackra färglagda titelsidor i böckerna.

 Niklas hade åtskilliga exempel på att bläckteck-
ningar finns spegelvända på motsatta sidan i boken. 

I en annan bok finns en pressad växt som inte ver-
kar ha förstört sidan i boken. Kanske har den prästen 
glömt att han lagt en kär växt i press i uppslaget för 
1856 i dödboken.

Anmärkningar i kyrkböcker
Om Elsa Svensdotter. Elsa är en sladdermenniska och 
en dålig m.ska.

1840 föddes en oäkta flicka under en Ek vid Länna 
i Almunge S:n. Om modern enkan Greta Jansdotter, 
skriven på socknen, noteras en vidrig menniska. Kyrkt. 
först 1848.

D 9 augusti lystes för horebocken Lars Bengtsson och 
horan Elsa Nils doter här i byn. Wigdes d 4 october.

Andra exempel
1626 Månses hustru i Torstorp som wådegl: uthaff itt 
spöke i Källaren. Spöke i källaren!

Nils Jönsson Ihrén fick, när han var präst på Ven, 
ett fint besök av kung Oscar II med sällskap vid en 
jagtfrukost i Kungsgårdens trädgård. Prästen använde 
husförhörslängden som gästbok och där kan man läsa 
vilka besökarna var; Ryske Tsaren Alexander III, danske 
kungen Christian IX, Grekiske kungen Georg, ryske stor-
fursten, tronföljaren Nikolaus, Kronprinsen av Danmark 
Fredrik, Prins Georg av Wales, Prinsarna Georg och Ni-
kolaus av Grekland, Prins Christian av Danmark, Prins 
Wilhelm av Glücksburg och Prins Hans av Glücksburg.

Detta är  bara några exempel ur Niklas rika samling 
av kuliga notiser i Kyrkoböckerna. Han uppmanade 
åhörarna att skicka honom sådana notiser som vi själva 
har hittat. Jag avslutar mitt referat med ett recept på 
godt bläck som Niklas hittat. Bläck var en bristvara 
förr i tiden.

Recept på godt bläck
Man tager 12 lod (160 g) galläpplen, ¼ lod vitriol, 
gummi 4 lod, socker 2 lod och salt 1 lod. Lägger uti en 
stenkruka, hwartill slås 1 qvart gammalt klart Öl samt 
1 qvart ättika. Rör sedan om, väl igenlikt stå i 3 eller 4 
dagar under omskakning wharefter det kokas så länge 
som färsk fisk, sedan står det tillikt och skakas stundom.

Efter en enskild rast berättade Niklas om hur Co-
ronapandemin tvingat Arkiv Digital att planera om 
verksamheten under 2020. Man beslöt nästan direkt 
att sluta med fotografering av nytt material. Hälsan 
går först! I stället koncentrerade vi oss på register 
och sökingångar till gamla handlingar, sa han. Några 
har redan blivit tillgängliga och andra är på gång. Av-
slutningsvis berättade 
Niklas om ArkivDigital 
av idag. Om kyrkböck-
erna i AD-online, om de-
ras Släkträd (Beta) men 
främst om alla register 
som AD tillhandahåller.

Jag tackar Niklas för 
en trevlig underhållning. 
Det får han gärna göra 
igen.

Mats J Larsson
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Saxade tips & notiser
Inget nytt öppnande av svenska dagstidningar i höst

Med anledning av det nya coronaläget och är det många 
som undrat om KB:s Svenska dagstidningar kommer att 
öppnas igen nu i höst. Svaret är dessvärre nej. Det var 
genom en tillfällig avtalslösning med upphovsrättsor-
ganisationerna under coronapandemins inledning som 
Kungliga bibliotekets (KB) tjänst svenska dagstidningar 
under våren kunde öppnas för allmänheten. 

Men erfarenheterna av det tillfälliga avtalet har 
dessvärre visat att KB bland annat behöver uppgradera 
tjänsten tekniskt för att den ska kunna fungera för stor-
skalig användning på lång sikt. Därför kommer man inte 
öppna tjänsten på samma sätt nu i höst.

Vill du hjälpa till att ta fram nästa dödbok?

Genom åren har frivilliga krafter hjälpt till att ta fram 
flera uppskattade hjälpmedel till släktforskarna, bland 
annat Sveriges dödbok och Gravstensinventeringen. Nu 
söker man fler frivilliga för den nya versionen av Sve-
riges dödbok som är planerad till nästa år och Sveriges 
befolkning 1940.

För närvarande söker Sveriges Släktforskarförbund 
registrerare till de två projekten Namn åt de döda 
(NÅDD) och Sveriges befolkning 1940. Som ett litet 
tack får alla, som bidrar med en fullständig församling 
i dessa projekt, ett gratis exemplar av slutprodukten.

För frågor och anmälan kontakta Anders Berg, pro-
jektledare för Namn åt de döda och Sveriges Befolkning 
1940.

Vilse i Arkiven 

Som släktforskare är det ibland lätt att gå vilse bland 
arkiven. Nationell Arkivdatabas (NAD) finns till för 
att underlätta, men ändå kan det vara klurigt att hitta 
just det man letar efter. Som tur är finns det experter – 
Forskningsarkivet i Jämtlands län har tagit fram videor 
för bortkomna släktforskare.

NAD hjälper forskare att hitta och hitta rätt i arki-
ven, men det är inte alltid så lätt att förstå hur man ska 
söka. På Arkivet i Östersunds Youtube-kanal finns en 
kort instruktionsvideo framtagen av Föreningsarkivet 
i Jämtlands län. I videon förklaras steg för steg hur en 
sökning görs i NAD, och begrepp som arkiv, volym och 
serie reds ut.

Tillfällighetsfynd

Tillfällighetsfynd är Rötters databas över personer 
som påträffats i kyrkböcker eller andra sammanhang 

långt ifrån den förmodade hemorten. Det kan handla 
om personer som dött under en resa, eller som hittat 
kärleken och gift sig i en annan socken. Här kan med 
andra ord dina borttappade anor finnas!

Snubblar du själv över någon som egentligen hör 
hemma i en annan mer avlägsen socken i kyrkboken så 
kan du enkelt rapportera det i Tillfällighetsfynd. På så 
sätt kan du bidra med en ovärderlig pusselbit till någon 
annans släktforskning.

Födelseregister för Malmöhus län 1800-1840

Nu har ArkivDigital uppdaterat sitt födelseregister med 
uppgifter om personer födda i Malmöhus län under 
åren 1800–1840.

Uppdateringen innehåller 262 775 sökbara poster 
som kan vara intressanta för dig som söker dina förfäder 
och släktingar i Sveriges sydligaste län.

Totalt innehåller registret Födda, delar av Sverige nu 
drygt 6,3 miljoner poster.

De samhällsviktiga arkiven - webbsänd seminarieserie

När och hur skall vi gå tillväga för att lära från vår his-
toria när det gäller krishantering? Vad kan arkiven göra 
för att hjälpa framtida forskare att hitta svaren på sina 
frågor? Vad blir arkivariens roll när AI tar över? Hur 
kan man bevara information i 100 000 år? Det är några 
av de frågor som lyfts i Riksarkivets seminarieserie De 
samhällsviktiga arkiven.

Hann du inte följa Riksarkivets webbsända semina-
rieserie under livesändningarna i oktober? Eller vill du 
kanske se någon del igen? Nu finns seminarierna med 
undertexter i Riksarkivets Youtube-kanal.

Folkräkning 1930

Databasen har uppdaterats med 62 418 sökbara per-
soner fördelade på 29 församlingar i Östergötlands, 
Kalmar, Kristianstads, Skaraborgs och Värmlands län.

Regeringen föreslår att Riksarkivets anslag höjs 

Regeringen meddelade den 9 september att man före-
slår en anslagshöjning för Riksarkivet på 20 miljoner 
kronor årligen från och med 2021. Det möjliggör en 
långsiktig säkring av Riksarkivets lokaler.

Denna gång har saxen klippt i Rötter, Riksarkivets webbsida, 
DIS webbsida och Arkiv Digital. MJL
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Tomtarnas julklappstips
Klapparna är hämtade från Röt-
terbokhandeln och DIS webb-
shop. Tomtarna har i första hand 
siktat in sig på billiga klappar 
under 130 kronor.

Forska, dokumentera, arkivera. Du får handfasta tips. 
Dessutom ges en tydlig beskrivning av hur man arkive-
rar. Det är viktigt eftersom släktforskning 
snabbt genererar mycket handlingar som 
ansedlar, antavlor, fotografier, brev och 
mycket annat. Utan ett ordentligt system 
är svårt att hålla reda på och hitta i det. Du 
får också veta hur man bäst digitaliserar 
sitt material, vad som gäller beträffande 
upphovsrätt och hur man kan dela med 
sig. Pris 79 kr i Rötterbokhandeln.

På 1860-talet slog fotograferingen ige-
nom på allvar i Sverige. Fotoateljéer 
dök upp i varje del av landet och por-
trättfotografier blev ett vanligt inslag i 
de svenska hemmen. I den här skriften 
presenterar vi ett antal porträttfoto-
grafer med korta biografier illustrerade 
med bilder från egen produktion. Pris 
79 kr i Rötterbokhandeln.

Att släktforska på sina 1900-talsanor 
är inte alldeles enkelt. För tidigare 
århundraden finns omfattande käll-
material, idag dessutom till stor del 
digitaliserat. Men hur gör man när 
man är framme i nutid och källorna är 
omgärdade av sekretess? Denna lilla 
släktforskarguide för 1900-talet ger dig 
en rad tips och förslag på källor, som 
du kanske inte tänkt på. Pris 99 kr i Rötterbokhandeln.

Trots stort motstånd var det många kvinnor som redan 
på 1800-talet gjorde karriär. Det var många barriärer 

som måste forceras. För en del av kvin-
norna i detta häfte gick det mycket bra, 
medan det för andra slutade i tragedi. 
Vad de alla har gemensamt är att de 
var pionjärer och förebilder för efter-
kommande generationer. Pris 109 kr i 
Rötterbokhandeln.
Rättshistoria för släktforskare gör en 

genomgång av lagbestämmelserna genom tiderna. Juri-
diken blir lätt försummad inom släktforskningen, för att 

i någon mån täcka denna kunskapslucka 
har detta häfte sammanställts. Skriften 
innehåller bland annat 1734 års lag, 
kyrkorätt, familjerätt och handelsrätt. 
Pris 109 kr i Rötterbokhandeln.

Den första skrivhandboken för släkt-
forskare, utgiven som e-bok för dator 

och läsplatta av Eva Johansson. Boken inleds med råd 
om hur man kommer igång, det som kanske är det svå-
raste för många. Frågorna är många för 
de flesta som vill sätta igång med sitt 
skrivande. Du får råd om både dispo-
sition och innehåll, förslag på hur du 
kan dela in din berättelse så att den blir 
överskådlig och begriplig för läsarna. 
Pris 110 kr i Rötterbokhandeln.

I mitten av 1800-talet startade den 
stora utvandringen från Sverige till andra länder och 

då främst till USA. Anledningarna till 
att man valde att emigrera var förstås 
skiftande, men fattigdom och religiös 
och politisk intolerans var kanske de 
främsta, parad med äventyrslust och 
drömmen om ett bättre liv. Pris 125 kr i 
Rötterbokhandeln.

Häradsekonomiska kartan gjordes från 
1859 till slutet av 1930-talet. Den baseras 
på laga skifteskartor och ger en bra över-
blick över markanvändning, vegetation, 
bebyggelse och kommunikationer. Pris i 
DIS webshop 125 kr OBS! Inte anpassad 
för Disgen.

Varför behöver den som släktforskar på 
sina judiska anor en särskild handled-
ning? Därför att dessa anor bara undantagsvis finns 
i kyrkoböckerna för den socken där de levde, om de 

överhuvudtaget bodde i Sverige. I 
den här boken ger författaren Thomas 
Fürth en grundläggande vägledning i 
judisk släktforskning, både i Sverige 
och utomlands. Pris 129 kr i Rötter-
bokhandeln.
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Virtuella kurser och cirklar
 

    • Släktforskning

    • Hembygdsforskning

    • Regional historia

    • Kulturhistoria

www.vigeci.comwww.vigeci.com

DISkutabelt som pdf ?

Om du önskar få alla nummer av DISkutabelt som pdf, 
erbjuder vi den möjligheten.  Samtidigt som tidningen 
ges ut får du en e-post som innehåller pdf-filen. Det ger 
både en minskad belastning på miljön och en besparing.

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 
i medlemsregistret kan du se under Adressändring i 
redaktionsrutan på sidan 2.

Välkommen  
att teckna dig för 
vårt nyhetsbrev 

via hem sidan eller 
vårt kansli!

Som medlem  
i Hallands 

Släktforskar förening 
har du fri tillgång till 
vår Medlems portal 

med drygt en miljon  
halländska släkt- 

uppgifter. 

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

Hårginst är Hallands landskapsblomma
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Program för DIS Syd våren 2021
Reservation för ändringar – kontrollera på vår hemsida www.dissyd.se

ÅRSMÖTE DIS SYD
2021-03-28
Plats: Inte bestämd ännu
Föredragshållare: Inte bestämd ännu
Tid: 13.00 -16.00

SLÄKTFORSKNINGENS DAG
2021-01-16
Tema: Samhällets skuggsida i arkivens ljus.
Anordnas på flera orter i Blekinge, Halland och Skåne. 
Kontrollera med din lokala släktforskarförening. DIS 
Syd har inga egna arrangemang.

DIGITALA DIS SYD TRÄFFAR MED ZOOM
Obligatorisk anmälan senast dagen före träffen via vår 
hemsida www.dissyd. 
Kontaktperson: Anders Lindberg, 0708-39 79 08.

Introduktion för nya medlemmar
2021-01-27
Tid: 19.00-21.00
Presentation av DIS Syd samt DIS produkter och tjän-
ster och information om vårens aktiviteter. Träffen 
leds av Viveca Kristiansen och Anders Lindberg.

Introduktion för nya medlemmar
2021-02-10
Tid: 10.00-12.00
Presentation av DIS Syd samt DIS produkter och tjän-
ster och information om vårens aktiviteter. Träffen 
leds av Viveca Kristiansen och Anders Lindberg.

Disgenträffar

2021-02-03
Tid: 19.00-21.00
Tema: Källträd i Disgen med Torgny Larsson.

2021-03-03
Tid: 19.00-21.00
Tema: DNA i DIS produkter med Magnus Hellblom.

2021-04-07
Tid: 19.00-21.00
Tema: Gedcom med Torgny Larsson.

2021-05-05
Tid: 19.00-21.00
Tema: Utskrifter i Disgen med Torgny Larsson.

2021-06-02
Tid: 19.00-21.00
Tema: Allmän frågestund om DIS produkter och tjän-
ster med Viveca Kristiansen och Anders Lindberg.

DIGITALA DISGENTRÄFFAR i Blekingegruppen
Under våren fortsätter vi med våra digitala Disgen-
träffar, ca en gång per månad. Vid varje träff har vi en 
frågestund och sedan behandlar vi något eller några 
avsnitt av Disgen. Varje träff är max 2 timmar. 
Alla i DIS Syd är välkomna
Kontaktperson: Staffan Knös, staffan@dis-syd.se, 070 
-595 13 38. 

KARTKURSER PÅ ZOOM
Under våren planeras två kartkurser varje månad, en 
på torsdagskvällar och en på fredagsförmiddagar. Är du 
intresserad kontakta Lena Ringbrant Ekelund, lena@
dis-syd.se, 070-232 00 79. (Se artikel sid 8-9).

KLIPPAN
Plats: Åsbo Släkt- och Folklivsforskares lokal, Sågen-
huset, Ängelholmsgatan 7, Klippan.
Kontaktperson: Lena Ringbrant Ekelund, lena@dis-
syd.se, 070-232 00 79.
På grund av det osäkra läget med pandemin måste 
man anmäla sig träffarna senast dagen före på Åsbo 
Släkt- och Folklivsforskares hemsida, aasbo-gen.com. 

Disgen Workshop med olika teman
Grundläggande genomgång av hur man använder Dis-
gen. Tisdagar jämna veckor med planerad start den 12 
januari kl. 17.30-18.30.

Disgenhjälp på plats
Tisdagar jämna veckor med planerad start den 12 jan-
uari erbjuds alla hjälp med Disgen, kartor m.m. Det 
sker på Åsbo Släkt- och Folklivsforskares ordinarie 
släktforskarjour kl. 18.30-20.30.

RONNEBY

Grunderna i Disgen 2019 Ronneby
Vi planerar för en studiecirkel under våren 2021 om 
grunderna i Disgen 2019 tillsammans med Studieför-
bundet Vuxenskolan i Ronneby. Vi hjälper dig med att 
ladda ner Disgen 2019 och vid behov konvertera från 
Disgen 8 vid första träffen. Det blir fem träffar och du 
använder egen dator. 
Plats: Studieförbundet Vuxen-
skolan, Västra Torgatan 7, Ron-
neby. För medlemmar är cirkeln 
gratis. Om vi inte kan genomföra 
cirkeln på plats i SV:s lokaler, kan 
cirkeln komma att genomföras 
digitalt. 
Kontaktperson: Staffan Knös, staf-
fan@dis-syd.se, 070 -595 13 38.



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

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

Styrelse
Ordförande 
Viveca Kristiansen
Sjövägen 3 
274 54 Skivarp   
0738-33 24 64 
viveca@dis-syd.se 
 
Vice ordförande 
Lena Ringbrant Ekelund
Kamrersgatan 17 
264 31 Klippan 
070-232 00 79 
lena@dis-syd.se

Kassör
Marie Munke  
Smålandsvägen 38 
286 35 Örkelljunga 
070-344 21 12 
marie@dis-syd.se  

Sekreterare och Redaktör 
Mats J Larsson  
Lekholms väg 35
291 46 Kristianstad
0703-72 75 01 
mats@dis-syd.se 

Utbildningsansvarig 
Anders Lindberg
Luzernvägen 1 D
227 38 Lund   
0708-39 79 08
anders.lindberg@dis-syd.se

Webbmaster
Lars Åke Sellberg
Husmansvägen 10
227 38 Lund
070-587 39 68
larsake@dis-syd.se 

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

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

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

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

Disgen 
Carl Strandberg
Strandpromenaden 20
234 39 Lomma 
0705-94 27 75 
carl@dis-syd.se  

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

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

Disgen 
Sven Kylefors
Kantorsgatan 22
254 54 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  

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

Övriga funktionärer

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

Disbytombud och revisor
Kent Hektor  
Götgången 18 
271 44  Ystad   
0707-53 02 01 
kent@dis-syd.se  
    
Hedersordförande
Jan Nilsson  
Lagerlöfs väg 14
245 32 Staffanstorp 
046-25 57 88
jan@dis-syd.se  


