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Ansvarig utgivare

u när höstmörkret lagt sig över oss och vi har gått tillbaka till normaltid
så tar snart 2011 slut och vi börjar på ett nytt spännande år. Då fyller vår
förening 20 år. Man undrar var tiden blivit av? Det var det många idéer som
kläcktes i Ove Billings kök i Hjärup för snart 20 år sedan, t.ex. föddes där tankarna om DIS faddrar. Läs gärna Helge Olssons nostalgiska tillbakablick i hans
spalt på sidan 10.
DIS Syd har fått förtroendet att arrangera 2012 års årsmöte för moderföreningen DIS. Det blir lördagen den 10 mars i S:t Staffans församlingshem i Staffanstorp. Ytterligare information kommer i Diskulogen. Det blir på samma plats som
vi firade vårt eget 10 års-jubileum. Det blir ett ypperligt tillfälle att träffa DIS
styrelse och även att köpa eller uppgradera släktforskarprogrammet Disgen.
Vid den tiden bör det nya Arkiv Centrum Syd vara färdigt. Reservera söndagen
den 15 april kl. 13-16, då vi håller vårt eget årsmöte på Senioren i Hässleholm.
Inbjudan kommer i nästa nummer av DISkutabelt. Föredragshållare blir Landsarkivarien Lars Jörwall, som kommer att informera oss om det nya ACS som nu
byggs på Gastelyckan i Lund.
Veckan därpå, söndagen den 22 april, är det tid för den traditionella släktforskardagen i Degeberga hembygdspark. Den infaller enbart på en söndag i år, som
den gjorde förr i tiden, så allt blir som vanligt igen!
I samband med att vi flyttade vår hemsida till ett annat internethotell i somras,
så blev det strul med våra e-postadresser p.g.a. att sidan blev ”felpekad”. Nu har
vi bytt webbmaster och fått rätt på adresserna.
Det finns planer på att samordna layouten av regionföreningarnas hemsidor,
försök görs f.n. i DIS Nord. Idén har vi provat för många år sedan, men då rann
den ut i sanden. Vi får göra ett nytt försök!

Jan Nilsson

Redaktör och layout
Mats J Larsson
mats@dis-syd.se
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Jag vill passa på och tillönska Er alla en Riktigt God Jul och ett Gott Nytt
År!
Vi syns och hörs!

Jan Nilsson
Er Ordförande

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 vår redaktör Mats J Larsson
på 044-126391 eller mats@dis-syd.se.
Manusstopp för första numret nästa år
är den 20 februari 2012.

De flesta foton i detta nummer har
som vanligt Jan Nilsson tagit. Fotot
på första sidan föreställer en ny staty
vid Arkiv Center Syd. Redaktören har
plåtat Helge på sidan 7 samt boken
om Familjen Källmark på sidan 8 . Bo
Nordenfors har ställt bilderna för sina
artiklar på sidan 9 till vårt förfogande.
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Redaktörens spalt

E

n av de trevligaste saker med att
vara redaktör är kontakterna med
läsarna. Min spalt i årets andra nummer handlade om dopet av soldaten
Nils Andersson Lundbergs yngsta dotter. Den resulterade i ett e-brev från
en läsare och inte bara det – jag fick
några generationer till plus en ny släkting i Staffanstorp. Läsaren heter Åke
Kjellqvist och så här skriver han;
Hej! Läser som vanligt Diskutabelt
från första till sista sidan då det kommer
en ny. Nu var det nr 2, 2011. I “Redaktörens spalt”, signerad av dej, läser jag att
din MMMFF heter Nils Andersson och
är son av en Anders Trul(l)sson,Lund.
Jag har en anfader Pehr Andersson, född
1749-03-07, son av borgaren och krögaren Anders Trullsson och h.h. Carina
Adamsdotter. En annan son till samma
par är Nils, född 1755-09-09 “kl. åtta
om morgonen”.
Anders Trullssons far är den omskrivne Trulls Hansson i Värpinge och
h.h. Kirsti. Kirsti Trulls Hans föder
1708-12-03 “en välskapad sohn, som d.
6 dito av Dec. 2dra Advent blef framhafd
til doop och Christendom af Kirsti Oluff
Nils i Nöbbelöf och blef kallad Anders”.
Kirsti Oluff Nils i Nöbbelöf är gudmor
till de flesta av Truls Hanssons barn i
hans andra gifte. Troligen är denna Kirsti
mor till föderskan Kirsti (?). “Omskrivne
Trulls Hansson”; Berit och Hans Fridh
skriver om honom i deras bok “Byaliv och
bondekiv”, tryckt i Malmö 1976, sid. 10,
Dråpliga historier.
Anders T. är gift med Karna Adamsdotter, dotter till Adam Jönsson i Lomma.
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De driver vidare Trulls Hansson gård
i Värpinge. Sedan blir de borgare och
krögare i Lund. Karna blir då Carina,
som väl är mera ståndsmässigt för en
borgarhustru.
Min Pehr blir också borgare i Lund.
Dock icke som krögare utan som “hästmöllare på hästmöllaregatan”. Flyttar
senare till “Vipeholmen” där han fortsätter som möllare - nu troligen med en
vinddriven mölla. Kommer småningom
som förvaltare av Coyettagården i Hjärup
för att slutligen som pensionär sluta sina
dagar i Karstorps by av Lomma Sn.
Är vi släkt? Passar mina data med
dina data? Hälsningar Åke (Medlem
i DIS - nära nabo med Jan Nilsson,
bara ett hus emellan på Lagerlöfs väg i
Staffanstorp).
Ett sådant e-brev gör en varm
om hjärtat. Jag själv har haft stora
svårigheter att tyda födelseboken för
Lunds Domkyrkoförsamling när Nils
Andersson föds den 9 september 1755.
På Genline var det nästan stört omöjligt
att se vad det stod utöver datum. Jag har
fått hjälp av en släktforskare i Tranås,
Rolf Lindeborg, att tolka texten. När
så ArkivDigital publicerade kyrkoböckerna från Lund gick det lättare att läsa
dopnotisen. Jag och Rolf har tolkat att
Nils mor hette Eugenia Andersdotter.
När jag nu studerar texten på nytt ser
jag att Åke har rätt; namnet ska vara
Carina Adamsdotter! Åke vilken kille!
Och honom är jag släkt med, om än
på långt håll!
Tack vare Åke så vet jag nu något
mera om min mormors morfars farfar
Anders Trulsson med hustru Carina.
Och dessutom fick jag en generation till
med Anders föräldrar, den ”omskrivne”
Trulls Hansson i Värpinge med hustru
Kirsti samt Carinas far Adam Jönsson i Lomma. Mumma för en påg,
född i Hjärup, några stenkast från
Värpinge och kanske ytterligare något
från Lomma. Dessutom blir min son,
född i Lund, utbildad kock och som
praktiserat på Grand Hotell, glad att
höra att Åke har funnit Lundensiska
krögaregener i släkten.
Coyettagården, där Åkes anfader
Per hamnade som förvaltare, ligger
nära Hjärup 4 där jag växte upp. Då
kallade far och hans bröder alltid

den för ”Kojettagåren”. Nu vet jag
att namnet kommer från adelsätten
Coyet. Karstorp, där Per slutade sina
dagar, ligger i Lomma och jag gick i
skolan på Vinstorps Östra skola, som
nu heter - Karstorpsskolan. Tack Åke,
min avlägsne släkting, som ovanpå allt
annat nästan är nabo med ordförande
Jan. Världen är bra liten.
I årets andra nummer skrev jag
också om Ben Young från Lomma som
gjorde lycka som fiskkonservfabrikör på
USA:s västkust i mitten av 1800-talet.
En dam som heter Birgitta Nilsson
kontaktade mig efter artikeln och hon
vet mera Ben Youngs och hans bror
Andrew Youngs liv ”over there”. Även
Lennart Börnfors i Lund har hört av
sig med anledning av bröderna Young
och skickat mig en stamtavla om Sven
Pålsson från Habo Ljung i Lomma,
som nämndes i samma artikel. Jag har
lite dåligt samvete för att jag inte tagit
mig tid att höra av mig till Birgitta och
Lennart ännu. Men jag lovar bättring!
Mellan raderna kan läsaren förstå
att tiden inte riktigt räckt till för egen
släktforskning under hösten. Vid sidan
av engagemang i andra föreningar har
det bara blivit skrivande och kurser. Just
nu leder jag två nybörjarkurser och en
fortsättningskurs “Mats fråglåda”. Men
man får tillbaka så mycket genom kurserna. En dag sa en av deltagarna; “Nu
börjar det roligaste på hela veckan”. Då
blir man lycklig!

Mats J Larsson
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Höstmöte i
Glemmingebro

V

år förenings höstmöte ägde i
år rum i Glemmingbro på det
fagra Österlen. Jag samåkte dit med
Staffan Knös, nyvald ledamot i DIS
Syds styrelse, bosatt i Ronneby. Min
ordinarie reskamrat från Kristianstad,
föreningens sekreterare Rune Jönsson, hade varit krasslig en vecka och
nödgades därför avstå från höstmötet.
Jag hade därför dubbla uppdrag; att
referera mötet i DISkutabelt och att
föra protokoll, i stället för Rune, vid
höstmötets extra årsstämma.
Bilfärden längs vägarna från Kristianstad mot Ystad, den vackra höstsöndagen den 9 oktober, gick i lagom
fart med Staffan vid ratten i hans stora
Ford. En mycket bekväm vagn som
skulle bytas mot något mindre japanskt
påföljande vecka. Ja, den blir nog bra
den också! Vi lärde känna varandra
och hade en trevlig samvaro under
resan fram och åter. Vi kom gott fram
till vår destination Medborgarhuset i
Glemmingebro. Jag ska låta det vara
osagt om det berodde på GPS, som
även Staffan nyttjar.
Ett fyrtiotal medlemmar hade
hörsammat kallelsen till höstmötet och
bänkat sig i Medborgarhuset kl. 13.
Föreningens ordförande Jan Nilsson
hälsade dem välkomna och berättade
att först blev det föredrag, därefter kaffe
eller te med tilltugg, så extra årsstämma
och slutligen frågestund med föreningens styrelse och faddrar. Jan vände sig
därefter till dagens föredragshållare
Hugo Nordland, historiedoktorand
från Lund, och hälsade honom hjärtligt
välkommen.

olagligt. Johan Henrik Hästesko, Överste vid Åbo läns infanteriregemente,
deklarerade att det var orätt att kriga
på fiendemark. Landet skulle försvaras
vid gränsen.
Hugo tecknade bakgrunden till
händelserna 1788; Gustav den III:s
trontillträde 1771 och hans statskupp
året därpå, då trupperna svor honom
sin trohet. Riksdagen fattade på kungens förslag beslut om en ny regeringsform och en ny grundlag som gjorde
kungen i princip enväldig. Kungen
fick däremot inte starta anfallskrig utan
riksdagens godkännande. Gustaf III
blev snabbt populär, men genom att
konsekvent gynna adeln på de andra
ståndens bekostnad dalade hans popularitet under 1780-talet. Inre splittring
hotade landet. Kungen trodde att ett
krig mot en yttre fiende kunde förbättra
hans ställning.
Riksdagen skulle aldrig godta ett
anfallskrig mot det mäktiga Ryssland.
Efter planering av generalen Johan
Christopher Toll lät svenskarna klä
bönder i ryska uniformer och låta
dem anfalla svenska gränsposteringar.
Planen var att vinna ett sjöslag mot
ryssarna och därpå inta Ingermanland
och sedan gå mot S:t Petersburg. General von Döbeln hade kasserat arméns
kapacitet och flottan misslyckades att
slå ryssen.
Generalmajor Garl Gustaf Armfelt
formulerade den s.k. Liikalanoten, i
vilken kriget förklarades vara ett misstag. Noten skickades till den ryska kejsarinnan Katarina II med kuriren majoren Johan Anders Jägerhorn. Därpå
författades Anjalanoten, som anslöt till
Liikalanoten, och den undertecknades
av 112 officerare. Kungen tvivlade nu
på att sin förmåga att återvinna offi-

Anjalaförbundet
Sitt föredrag kallade Hugo Nordland ”Anjalaförbundet – ett kärleksfullt myteri” eller ”Anjalamännen, kriget och politiken”. Hugo
inledde med att berätta att i ett
officerstält i Finland samlades
1788 ett antal missnöjda officerare. De ansåg att kung Gustaf
III:s anfallskrig mot Ryssland var
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cerarnas förtroende och
funderade på
att abdikera.
Då fick
Gustaf III
hjälp från
ett oväntat
håll genom
att Danmark
Hugo Nordland
anföll Sverige.
Kungen återvände till Stockholm och
bedrev en kampanj mot Anjalamännen. Jägerhorn hade överskridit sina
befogenheter i och med att han erbjudit
kejsarinnan att Finland skulle ställas
under rysk överhöghet (Jägerhorn återvände aldrig). En del av Anjalamännen
häktades 1788-89 och ställdes inför
rätta. Processen pågick till i april 1790.
Alla huvudmännen för upproret dömdes till döden för högförräderi. Dock
avrättades endast en – Johan Henrik
Hästesko, som halshöggs. Alla andra
benådades. Rättegångsprotokollen
omfattar 2 000 sidor.
Hugo reflekterade över om man
över huvudtaget kan kalla Anjalaupproret ett myteri. Anjalamännen hade
gjort uppror mot kungen av kärlek till
fosterlandet och för rikets nytta. Vissa
av dem hävdade att kungen genom sitt
anfallskrig skadat deras ära, vilket var
värre än fängelsestraff. Han avslutade
med att Anjalaförbundet utan tvivel
blev en vändpunkt för Gustaf III. Hugo
avtackades och fick välförtjänta applåder efter en frågestund med många
inlägg och intressanta diskussioner.

Extra årsstämma
Den extra årsstämman föranleddes av
val av föreningens valberedningen, vilken den ordinarie stämman inte lyckades
med i våras. Det gick galant denna
gång. Med acklamation valdes
Inger Björklund, Veberöd och
Krister Thörn, vårt Disbytombud
från Perstorp som valberedning.
När den extra stämman klubbats
av så vidtog en trevlig frågestund
om Disgen, Disbyt m.m.

Mats J Larsson
Publiken lyssnar andäktigt på Hugos föredrag
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Funktionärsträff
i Linköping

I

år delade DIS på årsmötet och
funktionärsträffen som tidigare har
arrangerats en lördag och söndag i april.
I år hölls årsmötet på våren i Västerås,
medan funktionärsträffen, fortfarande
en lördag och söndag, ordnades den 15
till 16 oktober på Valla folkhögskola i
Linköping. Ändringen beror på att man
vill få längre tid för funktionärsträffen.
DIS årsmöte kommer fortsättningsvis
att alternera mellan DIS regioner. Nästa
år är det DIS Syds tur att arrangera.
Det blir i S:t Staffans Församlingshem
i Staffanstorp den 10 mars 2012 .
DIS funktionärsträff är ett breddarrangemang i vår förening. Då kommer funktionärer från hela Sverige,
styrelseledamöter, faddrar, disbytombud, webredaktörer, redaktörer
samt representanter från de nordiska
länderna. Jag räknade till över 80 deltagare. Från DIS Syd deltog alla faddrar
utom Ove Billing och Georg Aagerby
som hade förhinder. Dessutom deltog
Patrik Hansson, utvecklare, vår nye
styrelseledamot Staffan Knös, särskilt
inbjuden samt undertecknad. Vårt
Disbytombud Krister Thörn hade
tyvärr förhinder.
Träffen startade med lördagslunch
i folkhögskolans matsal. Föreningens
ordförande, Daniel Berglund, hälsade
alla välkomna och uttryckte förhoppningar om givande dagar. Han delade
därpå ut diplom till funktionärer som
har arbetat länge för föreningen. Bl.a.
fick urfaddrarna, som ni kunde läsa om
i Diskulogen nr 93 i år, 85-åringarna
Karl-Erik Lerbro, Karl-Edvard Thorén

Arne Sörlöv tackar för Diplomet
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och vår egen Ove Billing, tråkigt nog
frånvarande, utmärkelser. Bland övriga
som diplomerades märktes vår fadder i
Blekinge, Arne Sörlöv från Tving.
Så delades funktionärerna in i grupper för fortsatt arbete och erfarenhetsutbyte. Disgen-faddrarna, den största
gruppen, arbetade under Håkan Renés
ledning. Vår Helge Olsson ledde Macfaddrarnas arbete. Utbildarna arbetade
under Karl-Ingvar Ångström, Disbytombuden leddes av Rolf Eriksson och
Charlotte Börjesson samt utvecklarna
av Daniel Berglund. Nytt för året var
att faddrarna för Min släkt utgjorde
en egen grupp under Elinor Elmborgs
ledning. Jag själv placerades i allmänna
gruppen, ledd av DIS vice ordförande
Eva Dahlberg. Innan grupparbetena
tog sin början samlades funktionärerna
till ett gruppfoto. Det gör sig bättre i
färg, så det får ni titta på i Diskulogen
i stället.
Allmänna gruppen bestod av
styrelseledamöter, DIS Danmarks representant och mig som ende tidningsredaktör. Vi diskuterade marknadsfrågor utifrån ett underlag som Eva
Dahlberg förberett. Vi försökte också
oss på en omvärldsspaning. Slutligen
utvärderade vi arrangemang och organisation av årets släktforskardagar i
Norrköping som en hjälp till DIS Mitt,
som är arrangör nästa år i Gävle. Med
avbrott för middag fortsatte grupperna
att arbeta till kl. 20. En gemensam
redovisningen av gruppernas arbete
skedde under söndagsförmiddagens
första pass.
Därpå följde tre föredrag. Det första
handlade om kartor och hölls av Björn
Johansson, som besökt oss i detta ämne
både på höstmötet i fjol och på fadderträff. Björn och Karl-Ingvar Ångström
kom ut med sin bok Kartforskning i
släktforskarförbundets handboksserie
nr 3 inför släktforskardagarna i augusti
(finns i SGF:s webbokhandel eller hos
SGF torsdagsförmiddagar på ACS).
Andre föredragshållare var Släktforskarförbundets ordförande Barbro
Stålheim. Ämnet kallade hon nytt från
Släktforskarförbundet. Hon betonade
att webbokhandeln på Rötter är motorn
i att generera inkomster till förbundet
vid sidan av medlemsavgifterna. Hon

DIS ordförande Daniel Berglund

berättade vidare att ytterligare tre
böcker planeras i förbundets handboksserie; nr 4 om Källhänvisningar,
nr 5 om Smedsläkter och nr 6 om
Soldatforskning. Den senare skrivs
av Lars Ericson Wolke och kommer
ut nästa år inför släktforskardagarna i
Gävle. Hon berättade att arbetet med
nästa version av Sveriges dödbok pågår.
Den kommer ut senast 2014. Allt som
saknas är fotograferat (1941-46), men
tolkningen återstår. Gravstensinventeringen, som har pågått i 30 år, kommer
när som helst att resultera i en databas
som läggs ut på Rötter, tillgänglig för
alla. Hon avrundade med att Medborgarskapshandlingar och Konsulatsmatriklar också kommer att publiceras
på Rötter, men endast tillgängliga för
Röttervänner.
Föredragspasset avslutades efter
söndagslunchen av Niklas Herzman
som berättade om nyheter och kommande planer för ArkivDigital. Vad
han berättade om inhämtar ni enklast
genom att studera Arkiv Digitals hemsida. Om ni undrar hur den grabben
såg ut för tio år sedan finns en bild på
sidan 10. Vissa kan konsten att behålla
sin ungdom!
Så hade funktionärsdagarna förrunnit i rask takt. En del deltagare
med lång resväg avvek redan vid eftermiddagskaffet. Vi andra, med senare
hemtransporter, lyssnade på Rolf Karlsson som presenterade ett projekt RGD
- Rikstäckande Genealogisk Databas,
ett projekt närmast på idéstadiet. Jag
tror att många med mig stod ganska
frågande efter Rolfs genomgång, men
jag är beredd att lyssna och ge projektet
fler chanser.
Tack till DIS för en fin helg med en
väldigt fin förening.

Mats J Larsson
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Silverskatten

S

ilverskatten är ingalunda titeln på
en äventyrsberättelse för pojkar,
utan benämningen på ”De stora
myntfynden å stadssparbankstomten i
Trelleborg”. Det första fyndet gjordes
den 18 maj 1888, det andra den 14 maj
1934 och det tredje dagen efter, alltså
den 15 maj.
Med anledning av fyndet den
14 maj, skrev redaktör Sven Stahre i
Trelleborgs Allehanda den 17 maj 1934
följande; ”Det kan i detta sammanhang
vara av intresse att erinra om en släktsägen, som synes ha anknytning till
det gjorda fyndet. Olof Christoffersson
berättar att en storbonde i Trelleborgs
by, när det svensk-danska kriget bröt ut
1676, skulle ha begravt sin myntskatt
på tre olika ställen på sin gård. Mannen
skulle sedan ha omkommit i kriget och
tagit sin hemlighet med sig i graven.
Den första bekräftelsen på att släktsägnen talade sanning fick man så vitt
nu är känt år 1888, då på samma plats
gjordes ett liknade fynd, en lerurna
med ett stort antal mynt från senare
hälften av 1600-talet. Herr Christoffersson menar alltså att två av de tre
skattgömmorna påträffats, men hur det
förhåller sig med den tredje, därom vet
man intet. Det är ju ungefär lika sannolikt att den kommit i dagen för t.ex.
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hundra år sedan, som att den skulle
påträffas vid de fortsatta grävningarna
för sparbankens bygge.”
Dagen efter eller den 18 maj, skrev
redaktör Stahre i Trelleborgs Allehanda;
”Den av Olof Christoffersson ur glömskan framdragna släktsägnen, om den
på tre gömställen fördelade skatten på
sparbankstomten har på ett förunderligt sätt visat sig överensstämma med
verkligheten. För 46 år sedan hittade
man som bekant en urna med silvermynt från 1600-talet vid grävningar
på tomten, för några dagar sedan en
annan och i går fann man den tredje
urnan. Mot bakgrund av den gamla
sägnen, som levt kvar ända från 1600talet, är gårdagens fynd alltså ganska
sensationellt. ... Urnan påträffades
i går förmiddag under den fortsatta
grundgrävningen för sparbankens nybygge. Den låg invid kloakledningen
inte långt från den plats, där man fann
den andra urnan med silverpengarna.
Även den sist funna urnan är ett s.k.
örekrus av samma slag som den först
påträffade. Man har alltså funnit tre
urnor på tomten.”
Första gången jag läste om ”De
stora myntfynden å stadssparbankstomten i Trelleborg”, var när vi jobbade
med andra upplagan av Nils Ottossons
bok ”Una Hans-släkten i Trelleborg
300 år”. På sidan 22 i första upplagan,

kan man läsa om muraren Rasmus
Cederberg, 1835-1921. Nils Ottosson
skriver; ”Rasmus Cederberg var född i
Trelleborg och till yrket murare. Han
ägde hus å nuvarande Nygatan 17.
Cederberg var med bland dem som
den 12 maj grävde upp urnan med
den stora silverskatten å tomten för
nybygge åt Trelleborgs stads sparbank.
.... ”( i Olof Christofferssons uppgifter
förekommer två olika datum, den 12
respektive den 18 maj).
Hur stor var då skatten?
Den i maj 1888 på tomt nr 71 vid
Algatan funna myntsamlingen bestod
av 1 015 silvermynt, som vägde 3
570 gram. Fynden hade gjorts av
dragonen Olof Palm, muraregesällen
Rasmus Cederberg, f. husaren Per
Borg, samt arbetarna Nils Andersson
och Jöns Andersson, alla i Trelleborg,
och muraregesällen Carl Nilsson från
Kyrkoköpinge. (Både Cederberg och
Palm var ingifta i Una Hans-släkten.)
Mynten inlämnades till Malmö landskansli av stadsfiskal A Sjunnesson. Enligt Andersson och Palm återkommer
en del av mynten, som delades mellan
upphittarna, liksom lösensumman,
som utgjordes av 42 kr.
Enligt notis i TrelleborgsTidningen
omfattade myntfyndet från maj 1934, 2
752 identifierade myntstycken, de flesta
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danska från åren 1562 till 1646, ett
tiotal svenska från åren 1634 till 1675,
däribland en gulddukat från Karl den
XI:s tid, samt några tyska mynt.
Vem var ägare till skatten?
Svaret är ”Søren Handelsman” om
vilken en släktsägen berättar att han
under svensk-danska krigsåren 167679 grävde ner sitt guld och silver i tre
olika ”lerkrockor” på gårdstomten. Han
gjorde detta år 1677. Namnen Sören
och Søffren är ett och samma namn och
skrives i gamla handlingar om samma
person på båda sätten. Denne Søffren
åtnjöt anseende och var rent ofantligt
rik, varför det inte råder något tvivel om
att det var denne man, som då kriget
bröt ut, grävde ner sina rikedomar. Att
handelsmannen Søffren Andersenn
delade upp rikedomen på tre krukor var
för att försvåra en eventuell upptäckt av
skatten. Men Søffren Andersenn blev
ihjälslagen av fiendeskaror, då han inte
ville ta fram den förmögenhet, som de
vore övertygade om att han ägde.
Søffren Handelsman skulle ha efterlämnat två döttrar, vilka voro halvsyskon.
Den äldsta Bengta, blev stammoder till

Min vän spjuvern Helge Olsson,
understundom pseudonymen Ernst

rusthållarefamiljen som under 1700talet bebodde rusthållarehemmanet
nr 48, söder om Gamla torg i Trelleborg. Den yngsta dottern Johanna
var enligt sägnen gift med en tysk vid
namn Both. I kyrkoböckerna omtalas
hon som Johanna Søffrensdotter, gift
med tysken Arendt Both. Båda dog i
Trelleborg i slutet på 1680-talet.

Ove tycker …

Ove Billing
DISkutabelt 2011-4

od@laholmo.net

Helge Olsson

DISkutabelts
Jultävling

tycker att kvinnors efternamn i
JagDisgen
bör diskuteras. Tidigare har jag
konsekvent använt deras ursprungliga
namn, födelsenamnet, om det är känt
och i brist på det deras efternamn som
gifta. Nu har jag börjat att ändra i mitt
eget material och rekommenderar andra
att både födelse- och giftasnamnen
används i kronologisk ordning med ett
mellanslag emellan, inte bindestreck.
Sökning sker då på båda namnen var
för sig och det blir lättare att hitta
rätt. Det kanske kan se lite konstigt
ut i de fall kvinnan använder ett
dubbelnamn efter giftet, men ingenting
hindrar ju att man skriver Andersson
Andersson-Pettersson, där det senare ju
är det egentligen nu använda namnet,
som ju också som helhet används av
sökfunktionen. Det kan förstås också
bli ganska många namn i vissa fall om
hon kan behöva sökas under flera namn
vid många giften. Synpunkter?

Arvingarna lär ha sökt efter den nergrävda skatten, men har inte kunnat finna
den. De trodde att Søffren tvingats att
bekänna var skatten låg och att den blivit
uppgrävd. Att det var sanning i den gamla
sägnen har fynden på sparbankstomten
visat. Uppgifterna är hämtade ur “Skytts
Härad” av Olof Christoffersson.
Trelleborg nr 48 har också anknytning
till Una Hans-släkten. På sidan 2 i Una
Hans-boken kan man läsa följande om
Unas och Hans dotter Johanna Hansdotter
1683-1746, gift med Pehr Larsson; ”Unas
och Hans äldsta dotter gifte sig den 27
april 1712. Johanna var 29 år och Pehr
39”. Redan 1711 hade Pehr Larsson som
hemmansägare flyttat in det hus, som då
låg i hörnet av Gamla torg och Västergatan
och som senare fick nr 48 eller Västergatan
3. I det hus som nu finns på tomten åt
Västergatan, bodde från 1936 och ca 35 år
framåt, Trelleborgs historieskrivare Harald
Lindal. I hans bok ”Gammal gård i Trelleborg” (1962) finns mycket att hämta.

I

redaktörens ungdom hade tidningen
Arbetet en korrekturläsare vid
namn “Crüll” Fältström. Han svarade
för tidningens jultävlingar, som
att gissa vikten på en sugga och att
namnge henne. DISkutabelt är inte
sämre. Alltså har vi en jultävling.
Fina och dyra priser kan inte
utlovas. Det har den ansvarige utgivaren av detta blad, tillika föreningens
ordförande, tillhållit redaktören, men
han har samtidigt krävt att få ingå i
juryn! Så får det bli! Juryn består av
ordföranden och redaktören. Om vi
inte blir överens om vårt utslag, så har
ordföranden märkligt nog inte begärt
att han ska ha utslagsröst, utan då ska
vi i stället kalla in den nye styrelseledamoten Staffan Knös. Varför? frågade

jag; Jo, för att han är ännu ung och oförstörd
och så har han det roligaste efternamnet i
styrelsen! blev svaret. Det är argument en
redaktör får böja sig för!
Så till själva tävlingen. Vad föreställer
bilderna ovan?
1) Redaktörens barnbarn Mollys tomtar i
äggvita, gjorda på dagis i Uppsala
X) Ovanliga frukostägg på Lagerlöfs väg 14
i Staffanstorp
2) Svampar av okänd sort, plockade av
Staffan Knös på väg till Glemmingebro
Eventuella svar skickas
till redaktören per e-post före
julafton.
Medlemmarna i DIS Syd
och DISkutabelts läsare
tillönskas
God Jul & Gott Nytt År
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Släkten Kjellmark
recension

F

öreningens ordförande Jan Nilsson
har lånat mig en släktbok som han
tyckte jag borde recensera i DISkutabelt. När jag såg att författaren Nils
Gumaelius var bosatt på min födelseplats, Hjärup, kunde jag naturligtvis
inte tacka nej. Boken heter Släkten
Kjellmark och handlar förstås om den
släkten. Den är skriven till minne av
Bernhard Agathon Kjellmark. Mannen
som upptäckte de röda näckrosorna i
Fagertjärn sommaren 1856. Den limbundna boken inklusive personregister
är på drygt 200 sidor och gavs ut hösten
2011.
Nils Gumaelius bok är inspirerad
av folkskoleinspektören och arkeologen
Knut B Kjellmarks ”Släktanteckningar”
som han började föra 1933. Nils skriver
att Knut Kjellmarks anteckningar är
en guldgruva att ösa ur och Nils har
fortsatt hans arbete. Utöver Knut Kjellmark och Nils är även Nils bror Herman Erik släktforskare och har bidragit
till släktboken. Släkten kan härledas
från slutet av 1600-talet och kommer
från Wikatorp i Kumla i Örebro län.
Gården omfattar ¼ mantal och ägs
1722 av syskonen Margareta Hansdotter (f 1681 i Kumla) och Per Hansson
(1695-1743, Kumla). 1723 övertar en
yngre bror Hans Margaretas andel.
Författaren går kapitel för kapitel
genom släkten från dess ursprung till
nutid via intagande kapitelrubriker
som Från torparson till kyrkoherde, En
botanist som blev prost, Kryddkramare,
rusthållare och Rudbeckare samt De sju
syskonen. Bokens sista 50 sidor består
av sammanställningar, sammanfattande
släktavlor, ytterligare forskning om
Wikatorpsättlingar, ordförklaringar,
utdrag ur Sveriges 1800-talshistoria,
viktiga händelser i historien, beskrivning av orter med anknytning till
släkten samt personregister.
Släktboken ger en god redovisning
av släkten Kjellmarks historia. Den är
en gedigen forskningsinsats och har en
utförlig redovisning av källorna. Släktböcker i allmänhet, och så även denna,
har en tendens att, genom alla personer
som förekommer och genom utför-
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liga och detaljerade redovisningar, få
läsaren att tappa fokus. Släktböcker är
naturligtvis mest intressanta för de närmast berörda, d.v.s. släkten. Nils lyckades behålla mitt intresse trots sådana
partier i boken, genom de intressanta
personer som beskrivs.
Mannen som gett släkten namnet
Kjellmark föddes 1780 som Hans
Bengtsson i torpet Långmarken i Glanshammars församling och dog 1837.
I husförhöret 1780-86 noterades att
Hans som femåring redan kunde läsa
”Uti bok”. Kyrkoherden Kjellin tog
den begåvade gossen under sitt beskydd
och han sattes på Kjellins bekostnad i
Scola Carolina i Örebro. Redan 1791
noterades Hans med efternamnet
Kjellmark i trivialskolan. Efternamnets första led togs efter välgöraren
prosten Kjellin, påstår författaren, och
efterleden efter hemorten Långmarken.
Kjellmark prästvigdes 1806 och efter
många år som komminister blev han
kyrkoherde 1836 i Axberg, där han
dog året efter.
Botanisten som blev prost hette
Bernhard Agaton Kjellmark (183296) och var Hans Kjellmarks tionde
barn och yngsta son. Efter studenten i
Uppsala studerade han isländska med
fornkunskap och botanik vid universitetet. Under sommaren 1856 gjorde
Bernhard en lång resa för att bl.a.
besöka sin mor och bror på Aspa bruk.
Det var under den resan som Bernhards
namn skrevs in botanikens annaler
genom upptäckten av ”Europas största
och vackraste blomma”. Den röda
näckrosen var då endast känd av ett

fåtal ortsbor och blommade i den lilla
skogssjön Fagertjärn i Tiveden ca ¾ mil
väster om Aspa bruk. På hösten samma
år nämns i ”Botaniska notiser” att den
röda näckrosen påträffats i stora mängder i Fagertjärn av B. A. Kjellmark. Sex
år senare promoverades Bernhard till
filosofie doktor. Avhandlingen handlade inte om botanik utan om Svearnas
invandring och Sveriges beröring med
länderna öster om Östersjön i äldsta tider.
Men han valde inte att fortsatta sin
akademiska karriär utan blev även han
präst. Han blir kyrkoherde i Mariefred
1872 och senare prost i Axberg.
Det fanns även namnkunniga kvinnor i släkten. Diskapparaten Solators
uppfinnare hette Anna Cedergren,
född Kjellmark (1862-1924). Hon
gav även ut boken Om bosättning och
hemmets vård 1916 tillägnad förlovade
och nygifta. Hennes syster Maria
Kjellmark (1863-1942) startade en
privat Kindergarten i Örebro 1902
och ett seminarium för utbildning av
barnträdgårdslärarinnor. Hon var en
av landets främsta pionjärer inom den
framväxande barnträdgårdsrörelsen det som nu kallas förskola.
I boken redovisas också Kjellmarks
släktskap med Johannes Rudbeckius
(1591-1646). Måhända att Kjellmarks
även är släkt med skådespelaren Rickard Wolff, som i TV-serien Vem tror
du att du är? fick besked om att han på
mödernet kan räkna sina anor till Rudbeckius och hans son Olof Rudbeck, i
programmet kallad Storhuvudet.
Det är genom prosten Bernhard
Kjellmarks hustru Hilda som släktskap med Rudbeck kan spåras. Hildas
morfars farmors far Gustaf Rudebeck
är student i Lund på 1690-talet. Via
honom kan, som kuriosa, nämnas släktskap med Selma Lagerlöf, Gustaf de
Laval, Per Henrik Ling, Alfred Nobel,
Wilhelm Stenhammar, Gösta Ekman,
Viveka Lindfors, Lisbet Palme, Marcus
Wallenberg och Pernilla Wahlgren!

Mats J Larsson
För de utlovade referaten om Släktforskning på Island och Invandrarna som
byggde Sverige hänvisas till Diskulogen
nr 94 sid 14-15 och sid 17.
DISkutabelt 2011-4

En smedhalvas
öde i Australien

E

tt par DIS-medlemmar har varit
engagerade under sommaren med
att ta fram information kring en pojke
från Vittsjö, som for till andra sidan
jordklotet och blev en aktad man inom
näringslivet. Tack vare Disbyt kunde
jag få hjälp med en del pusselbitar som
kunde vidarebefordras till släktforskaren Felicity Gabrielli i Australien. Alldeles nyligen publicerade hon en bok
om sin anfader Bengt Persson Ekberg.
Den är på engelska och går att få tag
i om man kontaktar nedtecknaren av
dessa rader. Bokens författare har gjort
ett enormt arbete med att ta fram allt
upptänkligt om denne Ekberg, mycket noggrann forskning med suverän
källkritik, ordning och reda.
Vem var då Bengt? Han var född i
Lehult, Vittsjö, den 28 november 1851,
son till Per Bengtsson och Johanna Johansdotter. I juli 1869 lämnade Bengt
föräldrahemmet och for till Malmö,
där han kom i smedlära och bodde då
i Caroli församling. Så småningom fick
han gesällbrev och reste till Tyskland
i november 1873. I maj 1874 finns
Bengt i Köpenhamn och ämnar sig

Släkt med såpaskådis

N

ästan som att vinna på lotteri!
Tack vare ett Disbytutdrag fick
jag träffa en såpaskådis från Australien!
Han är släkt till mig på långt håll. Min
mormors morfars bror, Jöns Persson,
f. 1836 i Tosteberga, Trolle-Ljungby
(L), hade emigrerat 1864. Så i mars
2011 påminns jag plötsligt om denne
Jöns, som jag nog aldrig ägnat en enda
tanke.
Han hade ju varit obefintlig i årtionden. Ted Rosvall hade kontaktats
av ett TV-bolag i Australien och nu
ville man komma till Skåne och filma
mitt i högsommaren. Man var igång
med fjärde säsongen av landets version
av ”Who do you think you are?” Jag
gjorde ganska så omfattande efterforskningar om Jöns och hans familj. Pappan var åbo under Trolle-Ljungby
gods. Ett städjobrev fiskade jag upp ur
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till Nya Zeeland. Det oceangående
fartyget tog 112 dagar på sig från Hamburg till slutdestinationen Lyttelton,
Christchurchs hamnstad.
Bengt gifter sig efter några år med
en kvinna bördig från Irland. Han
arbetar ett antal år som instrumentmakare. Han startar egen firma och tillverkar bland annat symaskiner. 1891 är
Bengt med familj kvar i Nya Zeeland,
där sex av nio barn föds. Redan 1884
hade Ekberg gett sig på andra yrken och
han blev bas för en gruva på Nordön.
1891 flyttar familjen till Australien.

Bengt Persson Ekberg

godsarkivet på Arkivcenter Syd. Där
avtalades villkor för Per Påhlsson, Jöns
far, i samband med att han skulle antas
som åbo.
I Sölvesborgs sjömanshusarkiv fann
jag ett register, som visade att Jöns
mönstrat på en segeljakt våren 1864 för
färd till Bergen i Norge. Där mönstrade
han av. Senare under 1864 kom han
via England till Australien och blev så
småningom välbeställd farmare, fick
tolv barn och blev mer än 90 år.
I början av juli anlände TV-teamet
jämte Ted Rosvall och huvudpersonen,
John Wood. Vi filmade i lantlig miljö
vid Trolle-Ljungby och i byn Tosteberga - en hel dag i strålande sol och
med många omtagningar. Dagen efter
besökte vi Landsarkivet i Lund och
dessutom en äldre segelskuta i Skillinge.
Det var kul att bli filmad, gudskelov
sänds inte programmet i Sverige. Att
min skådespelande släkting mest är

Familjefadern fortsätter inom
gruvindustrin, nu i Tasmanien. Man
bosätter sig i staden Dundas och flyttar till andra platser under årens lopp.
Ekberg reser mycket kring sekelskiftet
1900 och besöker Asien och Europa.
Hans anseende är mycket stort inom
gruvnäringen. Han påstår sig ha blivit
hedersdoktor i Lund 1901, men det
har inte kunnat bekräftas. Han kallar
sig Dr. Ekberg framöver. Ett par år
studerar han gruvor i Afrika och verkar
som konsult.
Familjen flyttar snart till Melbourne. Bengt Persson Ekberg dör i
maj 1921. Felicity Gabriellis bok är
rikligt illustrerad med foton, kartor
och tidningsklipp. Sjätte generationen
Ekberg lever nu i Australien.
En syster till Bengt, hemma i Skåne,
åkte fast för falsk angivelse, satt i häkte
i Ängelholm och hennes öde, med
djupdykning i rättegångsprotokollen,
kan säkerligen utgöra bas för en annan
släktbok, kanske i liten mindre skala
och på svenska. Felicity Gabrielli avstod
från att ta upp den svenska släktens
öden och äventyr, så det är fritt fram
att ta sig an den biten.

Bo Nordenfors

bo.nordenfors@gmail.com

Bo t.v. och John Wood under inspelningen

känd från såpoperor har jag inte kunnat
få bekräftat, men det spelar ingen roll!

Bo Nordenfors
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Macspalten

D

agens spalt är ren och skär
nostalgi. Vi ska blicka tillbaka
tio år och se vad som ventilerades
i Mac-spalten i Diskulogen nr 54
2001 och i DISkutabelt nr 2 samma
år. Redan då körde vi Disgen 8 i våra
Macar. Olof Cronberg var föregångare. Vi konstaterade att det gamla
Disgen 4.5.5 fortfarande var mycket användbart, t.ex. vid tillverkning
av egna små släktböcker. Vi ska inte
räkna ut detta program på länge än.
Och i Reunionprogrammet är grafiken
suverän och sofistikerad. Under Övrigt
behandlas frågan, om CD-skivorna går
att använda i våra Macar. Till sist ett
klipp från DISkutabelt nr 2, 2001, med
en ung Niklas Hertzman i farten.
Spalten i Diskulogen nr 54 2001
”I senaste numret av Diskulogen
saknades Macspalten. Det berodde ingalunda på att skribenten tröttnat, utan
på brist på utrymme. Mac-användarna
kunde dock läsa om Olof Cronbergs
erfarenheter av Disgen 8 på Macintosch. Det som är aktuellt nu, är just
att köra Disgen 8 på Macen. Detta är
möjligt med en s. k. PC-emulator, som
är ett program som ”härmar” en PC i
Macen. Något lite långsammare än en
”äkta” PC, med ändå hyfsat snabbt.
På marknaden finns det ett par olika
fabrikat. Det som Olof, och även vi,
prövat är Connectix Virtual PC. Det
finns i olika versioner, 2, 3 och 4. Vi
har provat Connectix Virtual PC 4,
som kräver en Power Mac med G3/
G4-processor, Mac OS 8.5 och 50 MB
ledigt utrymme för Windows 98 och
kostar 2 500 kr plus moms. Vi har testat i två olika Macar, en iMac G3/233
MHz, 96 MB Ram, samt i en iMac
DV G3/400 MHz, 128 MB RAM. Det
senare alternativet är dock att rekommendera, om det ska gå hyfsat snabbt.
Vi kan också nämna att båda Macarna
har operativsystem Mac OS 9.
Sedan man installerat Connectix
Virtual PC 4 och Disgen 8, gäller
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det att få över flockarna från Macens
Disgen 4.5.5 till Disgen 8 för PC. Om
man inte nödvändigtvis vill ha kvar sin
numrering, är det enklast att exportera
till Gedcom format. Ska numreringen
vara kvar är det lite omständligare.
Då måste man först installera Disgen
7 och därefter föra över till Disgen 8,
beskrivning finns i Dg 8 manualen.
Hur man exporterar till Gedcomformat och hur man överför Disgen
data mellan Mac och PC, är beskrivit
tidigare, i Diskulogen nr 30/1993,
nr 32/1994 och nr 36/1195, av Arne
Wallgren, samt i nr 48/1999 av Lars
Blomberg. När man för över från Disgen 4.5.5 till Disgen 7, är det viktigt att
komma ihåg att ingen flock får ha högre
nummer än 999. Individer med högre
nummer måste flyttas till nya flockar
(se sid 44 i manualen för Disgen ver
4.5, jan 1995). Alla filerna skall ligga i
flockfilsmappen.
Under Arkiv - Hantera filer, finns
Kontrollera notiser och Kontrollera
relationer. Kör båda och rätta
eventuella fel (se sid 45-46 i
manualen för Disgen ver 4.5, jan
1995). Avsluta Disgen och starta
nya versionen av DGB7, som är
skapad 99.01.02. Välj Arkiv-Exportera från Disgen 4 till Disgen
7, här kan Du nu välja om Du vill
ha kvar din gamla numrering som
du haft i Dina Macflockar. Följ
instruktionerna i manualen och
de tidigare nämnda beskrivningarna i Diskulogen.
När Du kör Disgen 8 i Connectix Virtual PC 4 så är PCns högra
musknapp det samma som - nertryckt
controllknapp följt av ett klick. I version 2 och 3 - nerttryckt skiftknapp
följt av ett klick. Det räcker bra med en
musknapp, det har ju vi Mac-användare
alltid vetat.”

Reunion
Som vi också nämnt tidigare fungerar
Reunion programmet bra i Mac OS
9 och Mac OS X. I Mac OS 8.0 och
7.6, är det problem vid ändring av datumutformningen, men en lösning är
utlovad. Att grafiken är suverän har vi
också nämnt tidigare, anträd, släktträd,
samt s.k. timglas och solfjädrar, är i en
klass för sig. Så sofistikerad grafik har
vi inte hittat i Disgen 8.

Disgen 4.5.5
Som vi nämnt tidigare så är Disgen
4.5.5 fortfarande mycket användbart.
Vid t.ex. tillverkning av egna små släkböcker i liten upplaga, är det mycket
lättanvänt, det blir hyfsade böcker,
men tyvärr med lite sämre bildkvalitet.
Vi ska inte räkna ut detta program på
länge ännu.

Helge Olsson

Övrigt
Och nu över till något helt annat. Den
s.k. NAD-skivan, 1998-1.2, uppges
fungera i Macar med Mac OS 6.0 och
nyare. Vårt exemplar av skivan fungerar
alldeles utomordentlig i Mac OS 8.0,
men däremot inte i Mac OS 9.0, vilket
kan vara bra att veta för den som står
i begrepp att köpa NAD-skivan. Det
är påpekat för SVAR i Sandslån och
Riksarkivets NAD-kontakt i januari
i år. De har lovat att återkomma med
besked.

Bildtexten i DISkutabelt nr 2, 2001
löd ”Niklas Hertzman i djup koncentration vid visning av GeneWeb”.
Läsarna utlovades att få veta mera om
GeneWeb av Niklas i nästa nummer
(d.v.s. nr 3, 2001).

Mac- o Reunion-fadder
helge@dis-syd.se
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Program för DIS Syd våren 2012

Reservation för ändringar – kontrollera på vår hemsida www.dis-syd.se
ÅRSMÖTE DIS
2012-03-10
Plats: S:t Staffans Församlingshem,
Staffanstorp
Tid: 13.00 -16.00
Kallelse kommer i Diskulogen
ÅRSMÖTE DIS Syd
2012-04-15
Plats: Senioren i Hässleholm
Tid: 13.00 -16.00
Landsarkivarie Lars Jörwall informerar
om nya Arkiv Center Syd
SLÄKTFORSKNINGENS DAG
2012-03-17
Plats: på olika orter i landet. Se vad din
lokala släktforskarförening arrangerar.
ESLÖV
Plats: Karidal, buss 2 från stationen 3
gånger/timme, parkering på Föreningstorget nära polishuset
Tid: 13.00 -16.30
Kontaktperson: Kerstin Olsson
kerstin@dis-syd.se, 070-93 75 914
Kostnad 30 kr inkl. fika
2012-01-28
DISGEN-träff för nybörjare
Tema: Anders Larsson hjälper er att
komma igång
2012-02-04
DISGEN-träff
Tema: Utskrifter efter eget behov
2012-02-25
DISGEN-träff
Tema: Släktskapstavla och släktmatrikel, Anders Larsson förklarar
2012-03-03
MAC-träff
Tema: Helge Olsson visar Disgen 8/
Reunion 9 för Mac-användare
2012-03-31
DISGEN-träff
Tema: Disgenorter och kort om underlagskartor
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2012-04-28
DISGEN-träff
Tema: Britt-Marie Ridell visar hur man
presenterar sin släktforskning på CD
2012-05-05
DIS-träff för MAC & PC användare
Tema: Flytta uppgifter mellan släktforskningsprogram och byta uppgifter
med andra släktforskare
2012-05-26
DISGEN-träff
Tema: Patrik Hansson svarar på dina
frågor som du i god tid skickat till
kerstin@dis-syd.se
HÖGANÄS
Plats: Kullabygdens Släktforskares
lokal, Linnégatan 15, Höganäs
Tid: 13.00 - 16.00
Kontaktperson: Gunnar Persson
gunnar@dis-syd.se
Kostnad 30 kr per gång inkl. fika, ingen
anmälan. Andra halvan av dagen ägnas
åt era önskemål och problem.
2012-01-21
DISGEN-träff
Tema: Grundläggande inmatning
2012-02-18
DISGEN-träff
Tema: Vad hittar du med höger musknapp i Disgen
2012-03-24
DISGEN-träff
Tema: Menyraden i Disgen
2012-04-21
DISGEN-träff
Tema: Vad hittar du på DIS hemsida?

2012-02-15
DIS-cirkel
Tema: Presentation av DIS, Disgen och
Disbyt, grunderna i Disgen
2012-03-14
DIS-cirkel
Tema: Backup, anförlust, anförskjutning och kontroll av dubbletter
2012-04-18
DIS-cirkel
Tema: Disbytutdrag, Dispos, historiska
kartor och att lägga in porträtt
LUND
Plats: Medborgarskolan, Bangatan 6
Tid: Exakta tider bestäms i januari, fem
tillfällen per cirkel, dagtid
Kontaktperson: Bengt Kjöllerström
bengt@dis-syd.se
Kom igång med Disgen
Studiecirkel i släktforskning med datorns hjälp, Disgen och kyrkböckerna
på Internet. Du använder egen dator.
Gör en släktbok till dina barnbarn
Fortsättningscirkel i släktforskning
med dator. Vi gör släktbok för webben,
CD och på papper.
Bearbeta digitala bilder
En studiecirkel om hur man hanterar
digitala bilder och använder dem i sin
släktforskning.
RONNEBY & SÖLVESBORG
DIS Syd kommer att ordna utbildningar även i Ronneby och Sölvesborg,
men planeringen är inte färdig. Så snart
den är klar kommer den att publiceras
på DIS Syds hemsida www.dis-syd.se.
Kontaktperson:Bo Lundgren
bo@elmedia.se

KRISTIANSTAD
Plats: KSFs lokal på Almvägen 18 B
Tid: 18.00 - 20.30
Kontaktperson: Rune Jönsson
rune@dis-syd.se, 044-245217
Cirklarna riktar sig till nybörjare
Kostnad 30 kr per gång inkl. fika,
anmälan
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Begränsad eftersändning

B

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

Nu är vi fler än 3 000!
DIS Syd är en ideell förening som startade 1992. Föreningens ändmål är att främja kunskapen
om, förståelsen för samt användningen av datorn som redskap i släktforskningen.
När du blivit medlem och har frågor så hjälper vi dig. Vi ställer upp med faddrar och kurser i
ditt närområde. Vi hjälper dig att få ut mer av DIS produkter.
DIS Syd är den sydligaste regionföreningen i DIS, Föreningen för Datorhjälp I Släktforskningen.
Vi samlar medlemmar från Skåne, Blekinge och södra Halland där fyra av fem DIS-medlemmar
även är medlemmar i DIS Syd.
DIS Syd samarbetar med Skånes Genealogiska Förbund och de ca tjugo lokala släktforskarföreningar som finns i regionen och vi medverkar ofta i deras olika sammankomster.
Vi anordnar egna arrangemang av olika slag, t.ex utbildningar. Se vårt program på föregående sida.
Vi har förstås en egen hemsida för att underlätta elektronisk kontakt släktforskare emellan.
		Föreningens medlemsblad, DISkutabelt, kommer ut fyra gånger per år med användarerfarenheter,
tips, programnyheter och föreningsnytt.
Medlemsavgiften i DIS Syd är 50 kr om året, 25 kr för familjemedlemmar. Det förutsätter medlemskap i DIS som kostar 150 kr om året, 75 kr för familjemedlemmar.

Kom med du också och se vad vi har att erbjuda!
Styrelse:

Jan Nilsson
Caj Nilsson
Bengt Kjöllerström
Bo Lundgren
Rune Jönsson
Kerstin Olsson
Staffan Knös

Faddrar:

Anders Larsson
Arne Sörlöv
Bengt Kjöllerström
Caj Nilsson
Gunnar Persson
Jan Nilsson
Ove Billing
Rune Jönsson
Helge Olsson
Kerstin Olsson
Georg Aagerby

Lagerlöfs väg 14
Herrevadsgatan 20
Östra Vallgatan 41
Avenboksvägen 3
Orienteringsgatan 4
Östra Ströö 2602
Kyrkogatan 5

Mellang 3 A lgh 1103 233 32
Norra Alnaryd 216
370 33
Östra Vallgatan 41
223 61
Herrevadsgatan 20
268 31
Långarödsvägen 8
263 32
Lagerlöfs väg 14
245 32
Torngatan 13
312 31
Orienteringsgatan 4 291 66
Västergatan 28
231 70
Östra Ströö 2602
241 91
Gildshøj 86 DK-2605 Brøndby

Disbyt-ombud
Krister Thörn

245 32
268 31
223 61
372 52
291 66
241 91
372 30

Perstorp 405

Staffanstorp
Svalöv
Lund
Kallinge
Kristianstad
Eslöv
Ronneby

046-255788
0418-668324
046-126018
0457-24413
044-245217
070-9375914
070-5951338

Svedala			
Tving
0455-70304
Lund
046-126018
Svalöv
0418-668324
Höganäs
042-330515
Staffanstorp 046-255788
Laholm
0430-14120
Kristianstad 044-245217
Anderslöv
0410-20002
Eslöv
070-9375914
Danmark
+45-43965337

284 92 Perstorp

0709-967687

jan@dis-syd.se
caj@dis-syd.se
bengt@dis-syd.se
bo@dis-syd.se
rune@dis-syd.se
kerstin@dis-syd.se
staffan@dis-syd.se

Ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Sekreterare
Mac-ansvarig
Ledamot

anders@dis-syd.se
arne.s@dis-syd.se
bengt@dis-syd.se
caj@dis-syd.se
gunnar@dis-syd.se
jan@dis-syd.se
od@laholmo.net
rune@dis-syd.se
helge@dis-syd.se
kerstin@dis-syd.se
g.agerby@jubii.dk

PC-fadder
PC-fadder
PC-fadder
PC-fadder
PC-fadder
PC-fadder
PC-fadder
PC-fadder
Mac&Reunion-fadder
Mac-fadder
PC-fadder, Danmark

disbyt@dis-syd.se

Disbyt-ombud, valberedn. ordf.

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