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SGF årsmöte , Förbundets stämma och släktforskardagar…

Lördagen den 28 mars arrangerar Skånes Genealogiska Förbund sitt 
årsmöte, som på sedvanligt sätt kombineras med den utställning som 

man har sista lördagen i mars.
På förmiddagen är det årsmöte och därefter pågår utställningen mellan 

kl. 13 och 16 på Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20, i Lund. Utställare är 
vi i DIS Syd samt ett flertal släktforskarföreningar i Skåne. Man arrangerar 
dessutom tre högklassiga föredrag.
13.00 – 14.00 Brottslingar och andra undermåliga – Fallna kvinnor, när sam-
hällets bottensats skulle lära sig veta hut. Föredragshållare Eva F Dahlgren.
14.15 – 14.45 Har du utländska rötter? Föredragshållare Anna Svensson
15.15 – 15.45 Att straffas efter döden – Självspillningen vägrades ordinarie 
begravning i kyrkogården. Föredragshållare Bodil Persson
Hjärtligt Välkomna till SGFs arrangemang!

Sveriges släktforskarförbund har tankar på att ändra ordningen för sitt 
årsmöte eller riksstämma och Släktforskardagarna. Förslaget är att hålla 
stämman på våren istället för i augusti i samband med Släktforskardagarna. 
Jag tycker förslaget är bra att tidigarelägga årsmötet, så att inte mer än 
halva året har passerat före årsmötet, som det gör med nuvarande ord- 
ning. Likaså tycker jag att förslaget om att föreningarna ska ges möjlighet 
att deltaga i riksstämman genom ombud är bra. Det kommer att innebära 
att föreningarna engagerar sig mera, även när stämman arrangeras långt 
borta och reskostnaderna dit för att delta upplevs som alltför höga.

När det gäller Släktforskardagarna tycker jag att man borde arran-
gera mindre lokala eller regionala Släktforskardagar årligen och en större 
nationell Släktforskardag vart fjärde år. Vi får se vad släktforskarsverige 
anser om dessa idéer vid årets stämma i Nyköping i augusti. Lite spän-
nande tycker jag.

Glöm nu inte bort att komma till vårt årsmöte i Hässleholm söndagen 
den 19 april för att få tjuvtitta på nästa version av Disgen och njuta av den 
förtäring som föreningen bjuder på!

Vi syns och hörs!

Jan Nilsson
Eder ordförande

Bidrag till DISkutabelt

Vill du dela med dig av dina erfa-
renheter av släktforskning med el-
ler utan dator? Har du synpunkter 
på vår tidning eller vår förening. 
Vi tar gärna mot ditt bidrag i DIS-
kutabelt. Kontakta vår redaktör 
Mats J Larsson på 044-126391 
eller mats@dis-syd.se. Manusstopp 
för årets andra numret är den 11 
maj 2015.

Fotografer i detta nummer av DIS-
kutabelt är Jan Nilsson och  redaktö-
ren. Anders Lindberg, Bo Lundgren 
och Helge Olsson har bidragit med 
foton och illustrationer till sina artik-
lar. Bilderna i artikeln om Yllan och 
även bilden på första sidan har vi fått 
låna av Mats Y Pettersson.
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Redaktörens spalt

Som vanligt när er redaktör arbetar med årets första 
nummer pågår det skidtävlingar veckovis i televi-

sionsapparaten. För en sporttokig redaktör är det svårt 
att slita sig från sändningarna. Särskilt när det har gått 
bra för di svenske. Men nog om sport – nu gäller det 
att göra tidning.

Min erfarenhet av industri och industriarbete var 
begränsad 2007 när jag och min kamrat Bo Book  tog 
på oss att skriva om ylleindustrin i Kristianstad. Jag hade 
visserligen arbetat på Skandinaviska Eternitfabriken i 
Lomma. Sommaren 1963, då storspionen Wenner-
ström blev fast, var jag vaktmästarbiträde på kontoret 
och efter lumpen 1965 jobbade jag i fabriken den våren 
och sommaren. Jag kan tänka mig att det ständiga 
bullret och det kringflygande stoftet var tämligen lika 
vid ylle- och eternittillverkning. En annan likhet som 
slagit mig i efterhand är hur mycket en stor industri 
betyder för sin ort. Yllefabriken i Kristianstad hade vid 
andra världskrigets slut nästan tusen anställda. Yllan, 
som fabriken kallades, var verkligen en maktfaktor 
av betydelse i staden och många människor hade sin 
bärgning och framtid där. Lomma var ett betydligt 
mindre samhälle än Kristianstad och var därför i än 
större utsträckning beroende av och levde av Eterniten, 
som vi sa om fabriken i Lomma. Jag skulle gissa på att 
Eterniten på sextiotalet hade omkring 500  anställda 
och det då var Lommas största arbetsplats.

Men det var inte min industriella erfarenhet som 
fick mig att acceptera att skriva om Yllan. Jag hade då 
släktforskat i några år och trodde i min ambition att 
de olika företagsarkiven, som vi skulle ösa kunskap 
ur, skulle vara lika välordnade och lättillgängliga som 
kyrkoarkiven. Det märkte jag och min kamrat snart att 
så inte var fallet! Men har man åtagit sig ett uppdrag så 
har man! Vi slutförde vårt arbete Över 100 år med Yllan 
och det publicerades i Föreningen Gamla Christianstads 
årsbok 2009. Det var så härligt att se resultat av sitt 

arbete i tryck. Jag skulle kunna uppehålla mig länge vid 
de källproblem vi stötte på i vår forskning, men jag ska 
inte trötta ut er med det. En sammanfattning av vårt 
arbete om Yllan i Kristianstad är huvudartikeln i detta 
nummer och börjar på sidan 4.

Så fyller vår Mac-spalt femton år i detta nummer. 
Diskutabelts redaktör ställer sig först i kön för att 
hjärtligt gratulera och tacka sin trognaste medarbetare, 
Helge Olsson. I numrets Mac-spalt repriseras den allra 
första spalten från år 2000. Som en extra ynnest och 
som tack för det osjälviska arbete som Helge lägger ner, 
finns en artikel som är ren reklam för del av världen 
som han vurmar mest för – Dalköpinge ängar (sid. 
16). Helge bidrar dessutom med en artikel om ett 
kvinnoöde i Lund på 1800-talet (sid. 11). Heder åt en 
sådan medarbetare och kamrat!

Liksom i fjol håller DIS Syd sitt årsmöte i Hässle-
holm. I år blir det söndagen den 19 april kl. 13 (in-
bjudan se sid. 13). Då har vi bett Patrik Hansson, 
som jobbar som utvecklare åt DIS, att berätta om den 
kommande nya versionen av Disgen. Våra funktionärer 
fick en genomgång av Patrik av de planerade föränd-
ringarna i Disgen vid en utbildningsdag i slutet av 
november. Staffan Knös refererar vad som hände den 
dagen på sidan 12.

Bo Lundgren medverkar även i detta nummer med 
ett svar på en insändare om hur man kan göra för att 
få Disgen att fungera på surfplatta (sid. 17). Jag tror 
att jag ska betrakta Bo som mer eller mindre ständig 
medarbetare i vår tidning. Anders Lindberg, som är 
utbildningsansvarig i DIS Syd, medverkar med en 
artikel på sidan 15 om just utbildningsfrågor.

I nästa nummer av vår tidning, som kommer ut före 
sommaren, räknar jag med att huvudartikeln blir en 
längre Disbytspalt av Christer Thörn. Mycket nöje!
Mats J Larsson
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Över hundra år med Yllan

Yllefabriken i Kristianstad har gamla anor. Alla 
Kristianstadsbor har en relation till Yllan. Föräldrar 

och andra släktingar, grannar, kompisar och goda vän-
ner, någon som man kände har arbetat på Yllan. När 
verksamheten var som störst efter andra världskriget 
arbetade mer än tusen personer där. Många familjer har 
haft sin bärgning och framtid där. Yllan har verkligen 
betytt något i Kristianstads 1900-talshistoria. Tygtill-
verkingen upphörde för länge sedan, men förhopp-
ningsvis kommer Yllan att leva vidare för kommande 
Kristianstadsgenerationer som företagshotell och 
konferenscentrum.

Ylleindustrin och Yllan i Kristianstad har gått 
genom fyra eller fem faser, beroende på hur man ser 
det.

AB Skånska Yllefabriken 1898 – 1959
AB Skånska Ylle 1959 – 1968
Kristianstad Yllefabrik AB 1968 – 73
Dotterbolag till Marieholms Yllefabrik 1973 – 89

Och parallellt från mitten av 1960-talet började tiden 
som företagshotell och så små ningom konferenscenter, 
såsom dagens Kristianstadsbor uppfattar Yllan. Men 
vi börjar väl från början.

AB Skånska Yllefabriken 1898-59
Mårten Pehrson, den stora Valskvarnens grundare, tog 
initiativ till yllefabriken 1898 och köpte den mark av 
staden söder om kanalen intill Helge å, där Yllan fort-
farande ligger. Skånska Yllefabriken blev ett aktiebolag 
där många av stadens ledande män tecknade sig bl.a. 
CJF Ljunggren och Carl Nilsson. Samhällets välvilja till 
det nya företaget tog sig uttryck i en artikel i Nya Skån-
ska Posten i november 1898; En sådan fabrik hvilken 
bereder sysselsättning åt en mängd händer, särskilt åt qvin-
nor vid väfstolarna, skall helsas med tillfredställelse här 
i vårt samhälle, der hittills icke i någon mera betydande 
skala qvinnlig arbetskraft kunnat anlitas i storindustrins 
tjenst, och man är de driftiga personer tack skyldig, hvilka 
gripit initiativet till idéns realisering.

Ännu återstod mycket innan den första ullen kunde 
kardas, spinnas och vävas. Byggnadsplatsen skulle torr-
läggas och fyllas ut, fabriksbyggnaderna skulle upp-
föras, maskiner och råvaror skulle skaffas och personal 
skulle anställas. Byggnadsarbetet startade våren 1899 
och man räknade med att driften skulle börja redan 
samma höst. Det visade sig att bolagets medel inte 
räckte till fabriksbygg nader och anskaffning av maski-
ner. Det behövdes alltså mera kapital. Behovet löstes 
med lån och en nyemission av aktier. Fabriken kunde 
tas i drift den 1 april och den officiella invigningen 
ägde rum den 31 maj 1900. 

Invigningen blev en bemärkelsedag i Kristianstads 
utvecklingshistoria. I Kristianstads Läns Tidnings 

referat från invigningen beskrevs fabriken som den 
största i sitt slag i Skandinavien. Mest beundransvärda 
äro i vårt tycke vävmaskinerna. Ty dessa kunna rent av 
sägas hava själ. De räkna och angiva varje tråd som slås 
in, och brister den minsta lilla tråd i varpen, så stanna 
de självmant, så att väverskan flinka fingrar kunna 
knyta ihop det brustna. Fabriken inrymde ulltvätteri, 
torkeri, ull- och styckfärgsmaskiner, fullständigt spinneri, 
varpmaskiner och fullständigt beredningsverk för tygerna. 
Fabriken sysselsatte 200 kvinnor och män som med 80 
vävstolar tillverkade korde rojer, kamgarner, dofflar, kom-
misstyger och konfektionsvaror. Invigningen följdes av 
en bankett, och efter midnatt utbringade landhövding 
Magnus Gabriel De la Gardie Mårten Pehrsons skål. 
Han passade på att fylla 60 år just den dagen.

Huvudsakligen inriktades fabriken på tillverkning 
för leveranser till försvaret, SJ och postverket. I början 
hade man stora svårigheter med ogynnsamma konjunk-
turer och ökande konkurrens, men också med brister i 
den tekniska ledningen. Erik Nilsson från Tammerfors 
Yllefabrik rekryterades som VD, 1904-1912. Under 
storstrejkens år 1909 stod fabriken stilla i två månader 
p.g.a. arbetsgivarnas lockout. 1911 fanns det en stor 
överproduktion av ylle i många länder. I Tyskland stod 
tiotusentals vävstolar stilla. Lågkonjunkturen fortsatte 

över 1913. Skånska 
Yllefabriken över-
levde bl.a. genom en 
större armébeställ-
ning. 1907 finns det 
119 vävstolar och 
fabriken sysselsatte 
364 arbetare.

Mårten Persson AB Skånska Yllefabrikens ordförande 
1898 till sin död 1906 och tidvis VD 

Carl Nilsson, Mårten 
Pehrsons kompanjon 
i Kvarnen efterträdde 
Pehrson, som ordförande 
i AB Skånska Yllefab-
riken mellan 1906-48, 
även VD 1913-14.
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Engbergs era
Nils Engberg knöts till bolaget 1908, 
VD 1913-50 och kvarstod som le-
damot i styrelsen till sin död 1953 
och präglade således Yllan under 
45 år! Han verkade för den svenska 
textilindustrin bl.a. som ordförande 
i Svenska Ylleindustriföreningen, 
Svenska Yllefabrikantföreningen, 
Sveriges Textilindustri förbund och 
som styrelseledamot i Svenska Arbets-
givarföreningen, Sveriges Industriför-
bund och Textilrådet.

Efter svårigheter under första 
världskriget kom en positiv vändning 
för bolaget 1921. Fabriken byggdes 
till 1930-31 med kontor, lagerlokaler och arbetssalar 
för noppning, lagning och vävning. 1945 byggdes en 
vattenreningsanläggning och det skedde en moderni-
sering av maskinpark och arbetsteknisk rationalisering. 
Även under andra världskriget gick fabriken bra. 1947 
fanns på Yllan 651 arbetare och 84 tjänstemän och det 
var svårt att rekrytera kvinnlig arbetskraft. Företaget 
köpte bostadshus med lägenheter för uthyrning till 
arbetare och tjänstemän. 1946 öppnades intill fabriken 
barndaghemmet Uddegården som bolaget hade bidragit 
till. Flera filialer öppnades i byarna runt staden.

1948 firades 50 års jubileum med pompa och ståt. 
Patriotiska Sällskapets medalj tilldelades 160 trotjänare. 
Två julfester hölls för personalen på Frimurarehotellet 
och filmer som spelats in på Yllan visades i Konserthu-
set. Arvid Ahlgren slutar sin exposé i minnesskriften 
till 50-årsjubileet Väv och värv med orden; AB Skånska 
Yllefabriken står alltså idag synnerligen väl rustad såväl 
i tekniskt som organisatoriskt hänseende, då den går att 
möta sitt andra halvsekel.

Grundarnas dynastier tog därefter över. Hjalmar 
Carlborn, Carl Nilssons son, direktör för Mårten Pehr-
sons Valsqvarn, blev styrelsens ordförande 1948-56 och 
efterträddes 1957 av Harald Mårtens, Mårten Pehrsons 
son, borgarråd i Stockholm. Carl Nilssons sonson Gösta 
Carlborn ingick i styrelsen 1957-58 och det gjorde även 
Mårten Pehrssons sonson Raoul Mårtens (1949-57). 
Grundarna behöll genom söner och sonsöner kontrol-
len över Yllan till det bittra slutet.

Kostymtyger stod för mer än hälften av fabrikens 
produktion 1949, medan resten av produktionen, 
damkapptyger, skiddräkttyger, trenchcoattyger, paletå- 
och ulstertyger och tyngre sporttyger stod för ca en 
tiondel vardera.

Kaj Engberg efterträdde sin far Nils som VD för 
bolaget 1951. 1950 fanns det 729 arbetare och 95 
tjänstemän på fabriken. Lokalerna moderniserades med 
lysrörsbelysning och luftkonditionering och hälften 
av vävstolarna var automatiska 1950. De manliga ar-

betarna var nu i majoritet. Med 50-talet 
kom textilkrisen. Kaj Engbergs första 
år vid Yllefabrikens roder gick med ett 
mindre överskott och aktieutdelning. 
Antalet anställda fortsatte att öka. I 
sin verksamhetsberättelse konstaterar 
Kaj Engberg; Efter ett och ett halvt de-
cennium av ständig högkonjunktur och 
överkonjunktur har ylleindustrin under 
1951 kommit i ett krisläge, som möjli-
gen kan vara inledningen till en flerårig 
period av svårigheter. Historien skulle 
visa hur rätt Kaj hade i sin förmodan. 
Orsakerna till krisen var de stora priss-
vängningarna på ullmarknaden samt 
prisregleringen. Våren 1952 avsatte 

riksdagen medel för stödinköp av uniformstyger och 
filtar för att undvika arbetslöshet i ylleindustrin.

1954 gav bolaget ut 
ett häfte Ett besök vid 
Kris tianstad Ylle, som 
beskrev vad som vävdes 
i Yllefabriken; Våra spe-
cialiteter är tillverkning av 
högklassiga herr- och dam-
tyger i kamgarn och kard-
garn, med stil och kvalitet 
som kän nemärke över hela 
linjen. För herrarna upptar 
våra kollektioner tyger till 
kavajkostymer, frackar, 
smokingar, paletåer, ul-
strar och trenchcoats, vi-
dare byxtyger i flanell och 
gabardin. För damerna väver vi tyger till kappor, dräkter 
och kjolar. Vidare må nämnas vår välkända Sport-Tweed, 
populär och uppskattad bland både herrar och damer. Vi 
svarar för inemot 10 procent av den svenska ylleproduk-
tionen. Den väv som årligen lämnar fabriken, skulle räcka 
till en 1,5 meter bred matta från Kristianstad till Rom, 
en sträcka på 1 500 km.

Samma år gav bolaget ut ett litet häfte för nyan-
ställda Så går det till hos Kristianstad Ylle. Arbetstiden 
var an tingen dagtid eller tvåskift. Nattskift förekom 
inte, men lördagen var naturligtvis arbetsdag. Man an-
vände sig av stämpelkort och tidur och fick veckolön på 
torsdagar. Bolaget hade personalkonsulent, säkerhets- 
kommitté med säkerhetsingenjör och skyddsom bud 
och det fanns företagsnämnd och förslagskommitté som 
på de flesta industriarbetsplatser vid denna tid.

Det fanns ett kafé på fabriken och dessutom fanns 
det barvagnar som passerade genom fabriken. Rökning 
var enligt brandförsäkringsvillkoren förbjuden i alla 
fabrikslokaler utom i kaféet och på toaletterna (!). De 
anställda kunde köpa tyg till partipris som betalades 

Nils Engberg vd AB Skånska Yllefab-
riken 1913-50, ledamot 1913-53
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med löneavdrag. På Yllan fanns 
bibliotek, musikutsändningar fyra 
gånger om dagen, konstförening 
och en egen idrottsförening med 
elva sektioner och tennisbana i 
fabrikens trädgård. Till arbetet 
cyklade många. Cyklarna skulle 
parkeras på markerade platser i 
fabrikens cykelstall med plats för 
tusen cyklar.

Textilkrisen blev slutet
Textilkrisen började på 1950-
talet och fortsatte tills de flesta 
företag i textilindustrin och kon-
fektionsbranschen hade avvecklats 
och omkring 70 000 anställda förlorade sina jobb. 
Företagsnedläggningarna började inom ylleindustrin, 
men spred sig snabbt till övriga textilområden samt 
även till konfektionsbranschen. Textilkrisens orsaker var 
flera, däribland landets höga kostnadsläge, den liberala 
handelspolitiken, den hårda utländska konkurrensen, 
kreditregleringar samt höga skatter. Den så kallade soli-
dariska lönepolitiken vid denna tid hade som uttryckligt 
mål att låta lågproduktiva branscher slås ut till förmån 
för mer högproduktiva. Detta innebar att textilkrisen 
möttes av relativt begränsade politiska åtgärder. Lång-
siktigt var processen sannolikt oundviklig. Textilkrisen 
berodde även på att de stora länderna i Asien och andra 
länder utvecklade egna textilfabriker, som med låga 
lönekostnader framgångsrikt konkurrerade med de 
europeiska industrierna. 

Bland de företag som lades ner under den svenska 
textilkrisen fanns i Kristianstad AB Skånska Yllefab-
riken (1959) och AB Damkappor (1970). Det kända 
Boråsbaserade varumärket Algots försvann 1977 och 
till sist, 2002, även Marieholms Yllefabrik, som höll 
ut längst.

1953 gick fabriken med en liten vinst, men sedan 
kom förluståren. Trots underskotten fortsatte styrelsen 
med aktieutdelning ur vinstregleringsfonden. Vissa fi-
lialer läggs ned. Fackets oro för permitteringar av speglas 
i protokollen. 1956 fortsätter den krisartade lågkon-
junkturen; Styrelsen anser att utdelning till aktieägarna 
inte bör äga rum. 1957 lämnar facket företagsnämnden 
i besvikelse över att inte kunna påverka de beslut som 
företagsledningen redan fattat. Redan i september 
samma år inträder facket åter i företagsnämnden, ef-
tersom utträdet var ett avtalsbrott.

Harald Mårtens och hans son Raoul reserverade sig 
i förvaltningsberättelsen, men revisorerna föreslog även 
detta år ansvarsfrihet för styrelsen. Herrarna Mårtens 
lämnade styrelsen 1957 medan Gösta Carlborn, som 
den siste av grundarnas ättlingar, satt kvar även 1958. 

Krisen fortsätter
Man försöker sänka de fasta kost-
naderna genom reducering av 
tjänstemän (75) och arbetare (381). 
Årets förlust uppgår till 4 600 000 
kr. De fyra fonder som företaget 
disponerade täckte bara 2 800 000 
kr. Bolagsstämman hade att pröva 
frågan angående avveckling av bo-
lagets rörelse. 

Den verkställande direktören 
Kaj Engberg avgick före årets bok-
slut på den extra bolagsstämma som 
hölls i januari 1959 och ersattes av 
disponenten vid bolaget Bengt G 

Möller, som blev AB Skånska Yllefabrikens sista direk-
tör. Styrelsens ordförande 1958 var Per Egon Gummes-
son (1893-1985). Enligt fackets protokoll försäkrar 
Kaj Engberg två dagar innan han avgår att läget ej är 
otillfredsställande och någon risk finns ej.

Länsstyrelsens revisor Oscar Jelf skrädde inte or den; 
Det förtjänar att erinras att bolaget för ett tiotal år sedan 
hade en mycket god ekonomisk ställning med reserver av 
betydande storleksordning .... Under en följd av år har 
emellertid bolaget drivits med förlust, vilket medfört att 
tidigare skapade reserver och fonder numera helt förbru-
kats. Han ansåg att de åtgärder som vidtagits under året 
för att nedbringa kostnaderna varit otillräckliga. Årets 
förlust fick honom att starkt ifrågasätta om bolaget längre 
bör fortsätta sin verksamhet med de uppenbara risker, som 
äro förbundna därmed. 

Textilindustrins kris blev företaget övermäktig. 
Stridiga ägarintressen förbättrade inte situationen, 
som man kan läsa i fackets referat från förhandlingarna 
hos landshövdingen. Den 9/3 1959 kom beslutet om 
likvidation av bolaget. Driften fortsatte under konkurs-
förvaltarens ledning. Personalen uppgick då till 425 
personer och inga beslut om friställningar fattades. 
Konkursförvaltaren arbetade energiskt för att åstad-
komma en rekonstruktion och den definitiva nedlägg- 
ningen närmade sig och åtskilliga anställda lämnade 
det sjunkande skeppet.

Den 11/9 1959 tändes så hoppet på nytt för Yllan. 
Då lämnade likvidatorerna det glädjande beskedet att 
företagets framtid sannolikt var räddad. Kristianstads 
stad var beredd att köpa fabrikslokalerna för 3,25 mil-
joner kr och hyra ut dem till ingenjör Ove Månsson 
i Älmhult. Månsson ägde Armaturfabriken Älmhults 
bruk och Vävstolsfabriken AB Texo. Han avsåg att dels 
fortsätta driften av yllefabriken och dels flytta över 
vävstolstillverkningen till Kristianstad. Därmed är Yl-
lans storhetsperiod definitivt över och eran Månsson 
tog sin början.
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Vävmaskin som finns i Yllans företagsmuseum.

AB Skånska Ylle 1959-1968
Den 23/9 1959 behandlade Kristianstads stadsfullmäk-
tige drätselkammarens förslag om att förvärva tomten i 
kvarteret Yllefabriken med där befintliga byggnader för 
3 250 000 kr av AB Skånska Yllefabriken i likvidation 
samt att hyra ut fastigheten till ingenjör Ove Månsson, 
Älmhult.

Drätselkammaren hade fört underhandlingar med 
ingenjören Ove Månsson i Älm hult, som för sitt bolag 
AB Texos räkning, var intresserad av att överta driften 
av Yllefabriken. Fastigheten var på 44 360 m² och harde 
ett taxeringsvärde på 4 020 000 kr, varav markvärde 
325 000 kr. Fastigheten skulle hyras ut på högst 10 år 
med rätt för AB Texo att tidigare lösa in fastigheten för 
det belopp som staden betalt. Under första året beta-
lade Texo ingen hyra, under år två till fem var hyran 
2, 3 och 4 procent av köpeskillingen. Från sjätte året 
skulle hyran vara affärsmässig. I hyran ingår inte upp-
värmning, renhållning, avgifter för vatten och avlopp, 
kostnader för underhåll och nödiga reparationer. Texo 
skulle betala försäkringar under hyrestiden. Staden 
tecknar försäkringarna. Staden förpliktigade sig också 
att investera högst 750 000 kr i nybyggnader under 
den första femårsperioden. Stadsfullmäktige biföll 
drätselkammarens förslag.

Månssons era
Ove Månssons (1910-67) tanke var dels att fortsätta 
driften av yllefabriken, dels att flytta den tillverkning 
av vävstolar som skedde i Älmhult till Kristianstad. 
Månsson byggde en lokal, med kommunal borgen, i 
början av 1960-talet på tomten intill yllefabriken. Där 
etablerades vävstolsfabriken och nu ägs den fastigheten 
av Bongs. Yllefabriken fortsatte 
att väva konfektionstyger som 
skulle säljas via försäljningsbo-
laget AB Skånska Ylle.

Med sig från Älmhult till 
verksamheten i Kristianstad 
hade Månsson civilekonomen 
Göran Wirenstam, då några 
och 20 år gammal. Wirenstam 
skulle komma att verka på 
Yllefabriken och ha med verk-
samheten där att göra både 
under Månssons era och under 
de faser som följde därefter. 
Månsson ledde verksamheten 
i Kristianstad från Älmhult. I 
början tillbringade han en dag 
i veckan i Kristianstad. Från 
Månssons rörelse i Älmhult 
rekryterades också Karl Col-
liander (1916-2001), som per-
sonalchef och senare platschef. 

Ingenjör Heinrich Herbst (1905-72), som varit chef 
vid Svenska Yllekoncernens fabrik i Norrköping, blev 
senare platschef.

Månssons idé att testa sina vävstolar i Kristianstad 
skedde endast i begränsad skala. De vävstolar som 
monterades i Kristianstad exporterades bl.a. till Italien, 
Belgien och Holland. De gamla engelska och ameri-
kanska vävstolar, som Månssons företag övertagit från 
AB Skånska Yllefabriken exporterades bl.a. till Turkiet. 
Månsson ansåg efter några år att vävstolstillverkningen 
i Kristianstad var olönsam och den flyttades tillbaka till 
Älmhult. Tack vare hårt drivna rationaliser ingar skedde 
en väsentlig resultatförbättring för tygtillverkningen 
under 1960-talet. Antalet arbetare minskade under 
Månssons era med 100 personer och tjänstemännen 
minskade med 30 personer.

Slutet för Skånska Ylle 
Ove Månsson dör i maj 1967. Han efterträddes som 
VD för Älmhults Bruk AB och Texo Maskinfabrik 
AB med AB Skånska Ylle av sin hustru Elsa Månsson 
(1913-97). Styrelseordförande i Texo Maskinfabrik AB 
med AB Skånska Ylle var advokat Tage Troedson (1906-
82) från Kristianstad. Företaget ställde in betalningarna 
den 23/8 1967. Ackordscentralen i Malmö utredde 
före tagets ställning och överlämnade sin rapport till 
de oprioriterade fordringsägarna den 7/9 och kallar 
till borgenärssammanträde. Enligt Ackordcentralen har 
omsättningen under det sista året varit 10,8 miljoner kr 
för Skånska Ylle och 6 miljoner kr för Texo. Företaget 
har 250 anställda varav 30 tjänstemän.

Orsaken till obeståndet var en alltför optimistisk 
satsning på tjänstemannasidan under tidigare år 

och vissa investeringar som 
kunde ifrågasättas. Vävstols-
tillverkningen, som varit för-
lustbringande, hade flyttats 
åter till Älmhults Bruk. I 
Kristianstad finns endast yl-
letillverkning. Försäljning 
och drift av fabriken fortsät-
ter i samma omfattning som 
tidigare tills borgenärssam-
manträdet hållits.

Den 18 oktober uppvak-
tade Göran Wirenstam från 
Texo AB tillsammans med 
Ackordscentralen stadskam-
reren i Kristianstad Kurt Er-
iksson, som upprättade en 
promemoria om besöket. 
Frågan om ett 50 procentigt 
ackord bedömdes då som 
klart. Elsa Månsson, företagets 

ägare, var beredd att avstå sina 
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aktier i företaget till de anställda. Bolagets skulder 
uppgick till 6 miljoner kr. Vävstolsfabriken skulle 
kunna säljas för 1,5 miljoner kr för att minska 
skulderna till 4,5 miljoner kr. Fru Månsson var 
beredd att tillskjuta 2 miljoner kr, om hon slapp 
allt borgensansvar. De anställda var beredda att 
teckna aktier för 200 000 kr. Wirenstam undrade 
om staden kunde tänka sig att gå i borgen för det 
återstående skuldbeloppet 2,5 miljoner kr. Eriks-
son lovade vidarebefordra Wirenstams förslag och 
meddelade att ett sådant borgensåtagande måste 
föreläggas Kungl. Maj:t (d.v.s. regeringen) och 
ett fullmäktigebeslut i ärendet sannolikt skulle 
överklagas.

Kristianstads intresse för affären berodde dels 
på sysselsättningspolitiska motiv, dels på stadens 
stora fordringar för hyror och el-avgifter. Staden 
framhöll att ett kommunalt ekonomiskt engage-
mang inte var möjligt, men att man var beredd 
att medverka till lösningar som kunde trygga 
fortsatt drift. Därför hade stadens representant 
vid borgenärssammanträdet rekommenderat 
övriga borgenärer att godta ett 50 procentigt 
ackord. Staden har med stort intresse tagit del av 
de anställdas initiativ att genom ett nybildat bolag 
söka övertaga verksamheten. 

I februari 1968 sluts så ett avtal mellan staden 
och Österlens Yllefabrik AB (f.d. Texo) om hur 
mellanhavandena mellan staden och företaget ska reg-
leras. Den 5/2 beslutar drätselkammaren att upphäva 
hyresavtalet med Texo. Drätselkammaren anvisade 
också medel, enligt avtalet med Texo, för att överta 
en kontorsbyggnad som Texo uppfört och som hyrdes 
av AB EOL tillsammans med lokalen som tidigare in-
rymde vävstolsfabriken. Som stadskamreren förmodade 
överklagades stadens beslut och dessutom JO-anmäldes 
beslutet. Därmed tog Månssons era på Yllan slut och 
ett nytt kapitel kunde börja.

Kristianstad Yllefabrik AB 1968-1973
Den 28/12 1967 inregistrerades firman Kristianstad 
Yllefabrik AB. Bolagsordningen är undertecknad av 
Tage Troedson, f.d. styrelseordförande i Texo AB. 
Norvebo Trading Company AB, med säte i Broby blir 
Kristianstad Yllefabrik AB.

Kristianstad Yllefabrik hade förvärvat den tidigare 
bedrivna textiltillverkningen med därtill hörande 
inventarier och lager av AB Österlens Yllefabrik i 
Kristianstad. För finansiering av köpet hade bolaget 
fått lån med statlig kreditgaranti och viss bankkredit. 
För driften fordras kapital och det ska ske genom en 
teckning av aktier till 240 000 kr. I juni 1968 registreras 
det nya bolagets styrelse; Sven-Erik Andersson som 
representerar Kristianstads kommun, Heinrich Herbst, 
Curt Palm, Tage Troedson och Göran Wirenstam. 

Wirenstam är VD. Som vi ser är det flera namn som 
är kvar från Texos tid på Yllan. Även Karl Colliander 
finns kvar som personalchef.

Kristianstad Yllefabrik AB skulle bli Sveriges största 
löntagarägda företag, enligt Göran Wirenstam. I de-
cember 1968 beslöt drätselkammaren att godkänna 
hyreskontraktet mellan staden och Kristianstads Ylle-
fabrik AB om hyra av tomten. 1 000 m² undantogs 
som fordrades för stadens skyddade verkstad. Hyres-
tiden bestämdes till två år räknat från den 1/2 1968. 
Hyran första år bestämdes till 60 000 kr som därefter 
ökades med 12 000 kr per år. Bolaget hade rätt att hyra 
ut byggnader eller lokaler i fastigheten efter stadens 
godkännande. Av hyresintäkterna skulle staden ha 
60 procent och bolaget skulle ändå stå för belysning 
och uppvärmning. Eventuella ombyggnader vid vid-
areuthyrning skulle staden stå för.

Styrelsen och verkställande direktören lämnar sin 
första årsredovisning för tiden den 1/1 1968 - 31/3 
1969; Ett modernt företagstänkande har bl.a. genom 
kraftiga rationaliseringar på personalsidan jämte genom-
gripande sortimentsbegränsningar bidragit till att företaget 
under i övrigt ogynnsamma marknadsförhållanden kan 
presentera ett tillfredställande resultat. Resultat var noll 
och ingen utdelning till aktieägarna. Bolaget hade 145 
kollektivanställda och 23 övrig personal (tjänstemän 

Reportage om Yllan i tidningen Beklädnadsfolket nr 11 år 1972.
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och chefer). Andra året gick som det första, ingen 
vinst och ingen utdelning. Specialiseringen ökade och 
rationaliseringen hade fortsatt. Personalstyrkan hade 
minskat till 129 kollektiv anställda och 21 tjänstemän. 
Tredje året gick så Kristianstad Yllefabrik AB med vinst 
(146 000) och aktierna gav utdelning; 5 kr per aktie 
och totalt 12 500 kr. Antalet anställda hade ytterligare 
minskat och fabriken sysselsatte 89 personer. Fjärde 
året 1971/72 karakteriseras av fortsatt produktutveck-
lingsarbete av möbeltyger samtidigt som inte lönsamma 
beklädnadsvaror avvecklades. Vinsten blev 288 000 kr, 
men ingen aktieutdelning. Nu jobbade 72 personer i 
fabriken.

Det femte och sista året som självständigt företag 
gav Kristianstad Yllefabrik, med 68 anställda, en vinst 
på 311 000 kr. Samarbetsavtalet som tidigare slutits 
med Marieholms Yllefabrik visade sig bli det första 
steget mot en försäljning av Kris tianstad Yllefabrik AB 
till Almedahlskoncernen. I Almedahls koncernredovis-
ning för 1972/73 har koncernen förvärvat Kristianstad 
Yllefabrik AB den 1/4 1973. Yllefabriken i Kristianstad 
blir därmed ett dotterbolag till Marieholms Ylle fabrik 
AB.

Dotterbolag till Marieholms Yllefabrik 
1973-89
Almedahlsföretagen köpte aktierna i Kristianstad 
Yllefabrik AB för 1,75 miljoner kr. Den blev därmed 
en del av Almedahls-Dalsjöfors AB, i dagligt tal Alme-
dahlskoncernen. Almedalskoncernen ägde Almedahls 
AB med dotterbolaget Marieholms Yllefabrik AB och 
som i sin tur blev moderbolag för Kristianstad Ylle fabrik 
AB. I Almedahls koncernredovisning 1972/73 anges 
att Kristianstadsfabri kens omsättning är 8-9 miljoner 
kr och att lönsamheten är god. Sätet för Kristianstad 
Yllefabrik AB ska vara Kristianstad. Bolagets styrelse 
består av Tore Croona (1920-2001) och Göran Sund-
blad (1921-88) från Borås, Sven Widemar (1911-83) 
från Stockholm och Göran Wirenstam från Kristian-
stad. Wirenstam är verkställande direktör och fortsätter 
alltså sin bana på Yllan.

Kristianstadsfabriken sysselsatte 75 personer vid 
övertagandet men hade redan 1975/76 minskat till 50 
personer. I både Marieholms- och Kristianstadfabrik-
erna satsade man till en början på möbeltygstillverk- 
ning. Nils Haglund (f 1938) var platschef på Marie-
holms Yllefabrik vid övertagandet och blev också 
platschef på Kristianstadsfabriken.

Wirenstam var VD i även Marieholms Yllefabrik AB 
och blir 1976/77 suppleant i moderbolaget Al medahl-
Dahlsjöfors AB. Från och med 1978/79 särredovisas 
Kristianstadsfabriken inte i koncernredovisningen utan 
ingår i moderbolaget Marieholms Yllefabrik AB. Det 
noteras det året att de möbeltillverkande enheterna i 
Karlstad och Kristianstad kunde drivas med ett litet 

positivt rörelseresultat. I Kristianstad fanns 34 an-
ställda. 1980/81 redovisas ett minskade överskott för 
enheten i Kristianstad. Det har träffats ett avtal om 
produktionsstöd för en femårsperiod med Överstyrelsen 
för ekonomiskt försvar. Det innebär att koncernen 
förbinder sig att upprätthålla produktionskapacitet 
och viss produktion mot ett årligt stöd. Spinnerierna 
och möbelväverierna i Kristianstad kan i längden inte 
fortsätta utan statliga stöd. Nils Haglund vidimerar att 
detta stöd var en viktig förutsättning för textilindustrin 
under 70- och 80-talen. En annan viktig faktor var det 
äldrestöd som endast textilindustrin fick för att behålla 
äldre arbetskraft.

1981/82 blir Göran Wirenstam VD i Almedahls AB 
och vice VD i moderbolaget Almedahls-Dalsjöfors AB. 
Be slut fattas 1982/83 om att flytta väveriet i Kristian-
stad till Marieholm. Nils Haglund bekräftar uppgiften; 
Kristianstadsfabriken fick svara för spinningen medan 
vävningen förlades till Marieholm. Det innebar att 
vävningen i Kristianstad lades ned och vävstolar började 
flyttades från Kristianstad till Marieholm. Kristianstad-
fabriken hade då 23 anställda.

Slutet 
Fr.o.m. 1983/84 och 1984/85 finns i koncernredovis-
ningen endast en uppgift om Kristianstadsfabriken, 
nämligen antalet anställda; 14 (minus 9) respektive 
13 (minus 1). Enligt Nils Haglund fördelades då de ca 
20 vävstolar som fanns kvar i Kristianstadsfabriken på 
Almedahls övriga fabriker. Enligt Göran Wirenstam 
upphörde spinningen i Kristianstad 1986. Samma 
år säljs moderbolaget Almedahl-Dalsöfors AB till 
Försäkrings AB Skandia för en miljard kr. År 1985/86 
redovisas 12 anställda vid Kristianstadsfabriken, där 
det inte förekommer någon textil verksamhet längre. 
Kommunen hyr ut lokalerna åt en underleverantör till 
Ericsson. Den kvarvarande personalen i Kristianstad 
åker nu dagligen i företagets bil till Marieholm för att 
arbeta på Marieholmsfabriken. Den personal som i 
fortsättningen redovisas under Kristianstadsfabriken 
jobbar i själva verket i Marieholm och pendlar dag-
ligen 16 mil till och från arbetet. De facto upphör 
Kristianstad Yllefabrik AB nu att existera annat än på 
pappret. Ylletillverkningen i Kristianstad, som star tade 
för nästan nittio år sedan, är definitivt slut. I koncernre-
dovisningarna redo visas 1986/87 sju anställda och 
1987/88 fyra anställda (minus 3). Först i april 1989 
begärs Kristianstad Yllefabrik AB i likvidation. Re-
dovisningen för det sista räkenskapsåret 1/5 1988-30/4 
1989 lämnades till patentverket i november samma år. 
Ingen verksamhet har förekommit och företaget har inte 
längre några anställda. Det sista året gick med förlust 
på 2 673 kr med balanserade vinstmedel om 19 202 
kr som föreslås överförda i ny räkning. Så slutade alltså 
yllefabrikationen i Kristianstad.
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Yllan företagshotell och konferencenter
Yllans epok som företagshotell inleddes när Kristian-
stads kommun 1959 köpte tomten i kvarteret Yllefab-
riken. Fastigheten var på drygt 44 000 m² Under första 
halvan av sextiotalet var Texo Yllans enda hyresgäst. 
Efter 1965 gick Månssons verksamheter på Yllan allt 
sämre och han lät flytta tillbaka vävstolstillverkningen 
till Älmhult. Det betydde också att textilverksamheten 
fick behov av mindre lokaler. 1966 fick Yllan därför en 
ny hyresgäst, nämligen Kristianstads Boktryckeri AB, 
som flyttade dit delar av sin verksamhet.

Fr.o.m. 1973 blev Kristianstads Yllefabrik dotter-
bolag till Marieholms Yllefabrik i Almedahlskoncernen 
och behovet av lokaler i Kristianstad blev allt mindre. 
Kom munen behövde alltså nya hyresgäster på Yllan. 
Redan samma år, 1973, flyttade Kristianstads Boktry-
ckeri hela sin verksamhet dit. (Detta företag, där denna 
tidning trycktes när undertecknad började som redak-
tör, finns tråkigt nog inte heller längre). Landstingets 
vårdyrkeskola hade varit hyresgäst sedan året innan. 
1985 fanns tretton hyresgäster i huvudbyggnaden 
på Yllan, som tillsammans hyrde ca 16 000 m², bl.a. 
högskolan, landstingets vårdyrkesskola, kommunens 
skyddade verkstad och LM Ericsson. Dessutom fanns 
det tre hyresgäster i det gamla ullmagasinet. Yllan hade 
blivit ett riktigt företagshotell.

Utvecklingscenter blir konferenscenter
På åttiotalet började planer ta form att utveckla Kris-
tianstad som konferensstad. Olika platser diskuterades 
för lokalisering; intill Landstingets förvaltningsbygg-
nad på Björkvallen, en placering tillsammans med 
högskolan och på Yllefabriken. Fastighetskontoret fick 
i uppdrag att vidareutveckla sina idéer för Yllan. 1991 
presenteras så i en broschyr Yllan som företagshotell. 
Första etappen av Yllans Företagshotell i Kristianstad 
står klar. Här erbjuds en stimulerande miljö för fram-
tidssatsande företag. I den gamla Yllefabriken har det 
skapats ändamålsenliga lokaler med ett utmärkt läge. 
Här finns gemensam växel, reception, café, restaurang 
och konferensutrymmen. 7 miljoner kr hade satsats på 
att rusta upp delar av den gamla Yllefabriken. Ett nytt 
företag Christianova AB, där kommunen innehade 
10 procent av aktierna, hade skapats för att stimulera 
näringslivet i kommunen. Bolaget fick en nyckelroll i 
företagshotellet och hade naturligtvis sina lokaler där. 
Bolaget svarade för marknadsföringen av Yllan och 
samarbetade när det gällde uthyrningen av lokaler med 

kommunens fastighetskontor. Konferensverksamheten 
växte successivt under nittiotalet. 1999 besökte nästan 
115 000 personer Yllans 558 olika evenemang, en bart 
de 17 olika evenemangen i A-hallen samlade 85 000 
besökare. Företagen på Yllan fick då 35 000 besök. 
Totalt nästan 150 000 personer be sökte alltså Yllan 
det året. Konferensanläggningen har numera en total 
utställnings yta på 3 800 m².

Etthundraårsjubileum
Den 31 maj 2000 firades Yllans 100-årsjubileum. Då 
hade det på dagen gått 100 år sedan invigningen av 
Skånska Yllefabrikens byggnad på Söder i Kristianstad, 
men då var som ni vet ylleindustrin borta sedan mer 
än tio år.

Mats J Larsson

Artikeln bygger på en uppsats ”Över 100 år år 
med Yllan” publicerad i Föreningen Gamla Chris- 
tianstads årsskrift 2009 och som jag och min kamrat Bo 
Book har skrivit. Över 100 år med Yllan finns också på 
Wikipedia (sök på Skånska Yllefabriken så hittar ni den). 
Där redovisas de källor som har legat till grund för vår 
research och där finns också ett kapitel som beskriver Ylle i 
Kristianstad före Yllan och som har publicerats i förkortad 
form i DISkutabelt nr 1 år 2008. Omslagsbilden i detta 
nummer av DISkutabelt pryds av en applikation, som 
hänger på Yllan idag, och som har gjorts av den mannen 
som på bilden kör trucken.

Affisch Konst på Yllan, 23 kvinnliga självporträtt ur Arne 
Lindqvists samling, 2007, f.ö. min teckningslärare i Lomma
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Anna Andersdotter föddes den 28 augusti 1834 i 
Vinfälle 1, Ask socken (M), som oäkta dotter till 

pigan Marna Nilsdotter Gröndal. Hon dog i Lund 
den 17 januari 1893. Hon födde en s.k. oäkta dotter 
på Länsfängelset i Malmö, hon blev mormor till en 
häradshövding och farmors mor till en professor. 

Annas mor Marna dör när Anna är 4 år gammal.
Anna uppfostras på Winfälle nr 1, hon lär sig läsa, 
men kan inte skriva. När hon är 15 år flyttar hon till 
lantbrukare Johannes Callmer i Vallkärra. 

Hon börjar sedan som piga hos olika s.k. finare 
familjer i Lund. 1850-52 är hon hos domprosten och 
professorn, sedermera biskopen Ebbe Gustaf Bring, 
sedan hos häradsskrivaren Petter Regnell, boktryckaren 
N P Lundberg, Änkefru Sofia Charlotta Braune, vars 
son är biblioteksamanuensen och universitetsiblioteka-
rien Fredrik Emanuel Braune. Några år är hon hos 
veterinärläkaren Gustaf Linus Torgny von Zweigbergk i 
Fleninge och en tid hos handskfabrikören L E Arwids-
son i Lund. 

Hon föder fyra s. k. oäkta barn, tre flickor och en 
pojke. De tre flickorna når vuxen ålder, men pojken dör 
endast 9 månader gammal. Vem som är far till Annas tre 
barn har ej gått att få klarhet i. När det gäller dottern 
Annette, som sedermera kallar sig Bergenklint, kan det 
finnas ett samband med kommissarie Jöns Berger, som 
ägde Winfälle nr 1. Elsa Berger var gift med häradsskri-
varen Lars Petter Regnell, - biblioteksamanuenserna 
Lars Berger och Fredrik Braune, - biskopen Ebbe Gustaf 
Bring, - Johan Callmer, som var gift med Johanna 

Berger, - och en viss läkare Pehr Gustaf Bergenklint, 
som var studiekamrat med Ebbe Gustaf Bring. 

Från den 30 oktober 1871 och t.o.m. augusti månad 
1872 avtjänar Anna ett tio månader långt straff som 
cellfånge på Malmö Länsfängelse (Se fångrullor från 
Malmö Länsfängelse). Här föds dottern Elise den 3 
december 1871. Straffet har hon fått för tillgrepp af 
fyrtionio par handskar wärderade till fyrtionio Riksdaler 
Riksmynt, från sin arbetsgivare Handskfabrikören L E 
Arwidsson. Handskarna sålde hon för att få mat och 
uppehälle för sig och sina barn. (Se Domstolsprotokoll 
Lunds Rådhusrätt och Magistrat, Brottmål, A I ab:23, 
1871). Åren mellan 1871 och 1881 bor Anna på tio 
olika ställen i Lund. 1881 flyttar hon till Utom Tul-
larna 428. 

Under sin levnad bor Anna på över trettio olika 
ställen. Hur Anna sedan försörjer sig är oklart, men att 
hon har det besvärligt, som ensam mor till tre barn, är 
självklart. Vi vet att fattigvården betalade underhåll för 
barnen, och vi vet också att de tidvis var utplacerade 
som fosterbarn hos olika familjer; - Amanda hos en 
familj i Knästorp, - Annette hos Måns Nilsson Schöld 
och hans hustru Sofia Christina Tillström,  - och Elise 
hos handskmakaren Jöns Jönsson Melander. 

Elise gifter sig med handlaren hos A M Wickmans 
Speceri- och Vinhandel i Lund, – Sven Persson. Elise 
dör 1899 inte fyllda 28 år och Sven år 1900, endast 38 
år gammal. De får sonen Per Elis, som blir fosterbarn 
hos handsmakaren Jöns Jönsson Melander. Per Elis blir 
advokat och sedermera häradshövding. Han gifter sig 

och får fyra barn, två pojkar och två flickor. 
En av pojkarna blir professor. 

Det är möjligt att Anna senare försörjde 
sig som sömmerska, troligen handsksöm-
merska. En del av det som framkommit i 
forskningen tyder på detta. Anna gifter sig 
vid 50 års ålder med änklingen, plåtslagaren 
Johan Fredrik Johnsson, och bor sedan kvar 
på samma ställe, Utom Tullarna nr 428, till 
sin död 1893.

Helge Olsson
helge@dis-syd.se

Den som är intresserad av att ta del av källorna 
till Helges berättelse om Anna kan kontakta 
honom.

Ett kvinnoöde från 1800-talets Lund 

Torgdag i Lund i slutet på 1800-talet. Färglitografi efter 
målning av J.W.Wallander i ”Svenska folket sådant det 
ännu lefver vid elfvom, på berg och dalom” (1865).
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Funktionärsträff i Eslöv

Söndagen den 30 november hade Dis-Syd en lokal 
funktionärsträff för faddrar och andra funktionärer 

i vår förening. Träffen ägde rum på ABF i Eslöv och or-
ganiserades av Kerstin Olsson. Förutom Kerstin deltog 
Anders Larsson, Christer Thörn, Marie Munke, Torgny 
Larsson, Jan Nilsson, Patrik Hansson samt underteck-
nad. Vi enades om att det var lämpligt att genomföra 
träffar som denna, två gånger per år, vår och höst.

Tema denna gång var en genomgång av den kom-
mande versionen av Disgen och dessutom frågor kring 
hur man bygger upp ortsträdet i Disgen för orter i 
andra länder. Både för att det skall bli rätt i Disgen och 
i Disbytutdragen.

Vår utvecklare och programmerare Patrik Hansson 
inledde med att presentera Windows 10 som beräknas 
lanseras i slutet av 2015. Något Windows 9 kommer 
alltså inte att finnas. Troligen kommer Windows 10 
bara finnas i 64-bitar. Demoversionen, som nu är 
tillgänglig, finns bara på engelska. 10:an skiljer sig en 
del från Windows 8.0/8.1. Menyer och paneler har 
flyttats runt en del, så nu blir det att lära nytt igen. 
Patrik hade installerat Disgen 8.2a på en dator med 
operativsystemet Windows 10 och sedan uppgraderat 
det till Disgen 8.2d helt utan problem.

Därefter presenterade han de delar av nya Disgen, 
som är tämligen klara. I nya Disgen kommer datamap-
pen inte längre ligga under Delade dokument utan i 
Mina dokument. Konverteringsprogrammet som man 
kör, lämpligen per datamapp om man har flera, för 
att flytta över från Disgen8.2d till nya Disgen ställer 
några enkla frågor. En av frågorna man får är om man 
vill flytta med flock och idnr till ett referensfält i nya 
Disgen. Eftersom begreppet flockar försvinner i ny 
Disgen, kan man här välja, om man har flera flockar, 
om man vill markera varje flock med en separat flagga 
i nya Disgen. Begreppet arkiv försvinner också och blir 
egen datamapp.

Faddrar som man idag har skrivit in, kommer att i 
nya Disgen bli riktiga personer. Har man den personen 
i sin databas redan kopplar man personen till barnet, 
så här kan man få lite jobb att göra om man skrivit in 
många faddrar, för att undvika dubbletter.

Familjeöversikten är lite omstuvad och omdesig-
nad, medan personöversikten har fått helt ny design. 
Personöversikten är uppbyggd kring paneler med un-
derpaneler, som man kan flytta och undertrycka eller 
visa helt efter eget behag.

Ett stort önskemål som nya Disgen kommer upp-
fylla är att kunna hantera flera typer av föräldrar och 
barn, biologiska-, adoptiv- och fosterföräldrar/barn 
och man kommer sedan kunna välja vilket som ska 
vara huvudalternativet att visa eller vid utskrifter för 
varje familj.

Patrik jobbar på och det dröjer ännu en längre tid 
innan nya Disgen kommer att släppas, för det finns 
fortfarande mycket att göra innan allt är klart och 
testat. Patrik kommer för övrigt att medverka i DIS 
Syds årsmöte den 19 april på Senioren i Hässleholm 
och presenterar det nya Disgen (se inbjudan på nästa 
sida).

Efter Patriks presentation gick Christer Thörn, vårt 
Disbytombud, genom hur man ska bygga upp ortsträ-
det när man lägger in utländska orter, för att utskrifter 
och Disbytutdrag ska bli rätt. Enkel sagt kan man säga 
att landet skall ligga på samma nivå som församlingen 
gör för Sverige, och att därunder får man sedan bygga 
med delstater, provinser, regioner, städer osv. 

Det var en trevlig och lärorik dag!

Vid pennan

Staffan Knös
styrelseledamot DIS Syd
staffan@dis-syd.se
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Välkommen till
 årsmötet 

och påverka
verksamheten
 i din förening

eller bara umgås 
en stund 

med likasinnade

Program

•	 Patrik Hansson berättar om den kommande versionen av Disgen
•	 Föreningen bjuder på kaffe eller te och smörgåsar
•	 Årsmöte;	dagordning,	årsberättelse,	bokslut	och	valberedningens	förslag	finns	på	hemsidan
 och andra behandlingen av förslag till ändring av föreningens stadgar § 5 om föreningsmöte 
•	 Efter	årsmötet	finns	det	möjlighet	att	söka	i	Disbyt,	träffa	styrelsen	m.m.

DIS Syd kallar sina medlemmar till årsmöte söndagen den 19 april kl. 13. Årsmötet äger denna 
gång rum mitt i Hässleholm. Möteslokalen finns i Senioren på Tingshusgatan 2, på bekvämt 
promenadavstånd från Järnvägstationen. Från stationen tar ni till vänster på Järnvägsgatan och 
tar därefter första avtagsvägen till höger som är  Tingshusgatan. Den som tror mera på GPS 
följer i stället anvisningen WGS 84, N56°9 551’, E13° 45 894 ’.

Välkommen till Årsmötet 2015
Söndagen den 19 april kl. 13.00 – 16.00

på Senioren i Hässleholm

Gällande skrivning
§ 5. Föreningsmöten B. Kallelse till stadgemässigt årsmöte och till förenings-
möten skall jämte dagordning och övriga handlingar vara medlemmarna 
tillhanda senast två  veckor före mötet. Kallelse kan också  ske i ett ev. 
medlemsblad.

Förslag till ny skrivning (beslutad vid medlemsmöte hösten 2014)
§ 5. Föreningsmöten B. Kallelse till stadgemässigt årsmöte och till förenings-
möte sker via föreningens informationskanaler (exempelvis genom föreningens 
hemsida, e-brev, föreningens tidning eller medlemsblad), senast fyra veckor 
före mötet. Dagordning och övriga handlingar för mötet, skall finnas till-
gängliga för medlemmarna på föreningens hemsida, senast två veckor före 
mötet, eller kan beställas hos sekreteraren.
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Internetmuseum
Vilka var pionjärerna som drog de första kablarna, 

startade de första IT-företagen och fattade besluten 
som bidrog till att Sverige i dag är ett av världens mest 
digitalt utvecklade länder?

I SE:s Internetmuseum blandas internetkultur, 
politik, teknik och nostalgi. Plats för museet? Internet 
så klart! Följ med på en resa genom Internets historia 
i Sverige; från det första embryot i slutet av 70-talet 
via sent 90-tal då Internet utsågs till årets julklapp och 
gemene man började surfa, till i dag då den genom-
snittlige svensken är uppkopplad mer än 21 timmar 
i veckan. Följ Internetmuseum på: https://www.iis.se/
internetmuseum/. 

Läshjälp på nätet
För många släktforskare är det svårt att läsa gamla 

dokument, både de som är skrivna i vanlig stil och de 
skrivna i den tyska handstilen. Att gå en kurs eller ta 
hjälp av sina släktforskarkol-
leger är bra sätt att lära sig 
mer om hur man tyder äldre 
skrift, men visste du att det 
dessutom finns ett webbpro-
gram som kan hjälpa dig en 
bit på vägen?

Åsa Petersson är inter-
aktionsdesigner och som 
examensarbete ville hon 
skapa en hjälp för släktforskare att läsa text skriven i 
den tyska stilen. Hon skapade en läshjälp i samarbete 
med Landsarkivet i Lund, som heter tydatext. Så här 
ser den ut: http://www.tydatext.se/tyskstil/.

Berättartävling – din släkt i Sörmland
Inför Släktforskardagarna 2015 i Nyköping utlyser 

Nyköping-Oxelösunds Släktfor-
skarförening en berättartävling i 
samarbete med Södermanlands 
Nyheter. En släkt- eller hem-
bygdsforskare har alltid något att 
berätta. Många öden ryms i den 
minsta antavla, välkommen att 
berätta det du har funnit i din 
släkt- eller hembygdsforskning. 
Vilken historia vill du berätta?

Tävlingsbidraget skickas senast 
den 1 maj 2015. På http://www.
sfd2015.se/ kan du läsa mer om 
tävlingen.

Portochock när Föreningsbrev upphör
En rejäl omkostnadshöjning kan vänta föreningar 

som skickar sina medlemstidningar med Föreningsbrev, 
som är PostNords tjänst för ideella allmännyttiga fören-
ingar. Tjänsten upphörde nämligen den 1 januari i år.

Anledningen till att Föreningsbrev slopats är enligt 
Post Nord ett minskat användande från föreningarna. 
Dessutom hävdar de att deras nya viktgräns från 1 april 
2014 på 50 gram gör att merparten av föreningsbrevs-
volymerna har samma porto som ekonomibrev 50 gram 
och dessa tjänster blir i stort sett identiska.

Magnus Lindskog, ord-
förande för Österlens Släkt- och 
Folklivsforskarförening, håller 
inte med om att det inte kom-
mer att innebära någon större 
förändring. – Jag tror att det är 
många släktforskarföreningar som 
kommer drabbas, men många är 
nog inte ens medvetna om vad det 
kommer att innebära, säger han. 
Han förklarar. – Föreningsbrev 
hade en portogräns på 100 gram, 
medan den för Ekonomibrev är 
50 gram. Det innebär att kostnaden för att skicka en 
medlemstidning på omkring 70 gram kommer att öka 
från 6,50 till 13 kr. Det blir en prisökning med 6,50 
per nummer!

Magnus Lindskog och hans kollegor gjorde ett 
överslag på vad portoförändringen kommer att kosta 
Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening och det 
blir omkring 7500 kr om året. – Vi hade redan satt 
medlemsavgiften för 2015, det görs ju vanligtvis året in-
nan, så det kan nog kännas, konstaterar han.

För de föreningar som har bunkrat upp med 
frimärken blir övergången något mindre kostsam.
Föreningsbrevsfrimärken gäller nämligen även efter den 
1 januari som motsvarande frimärken för Ekonomibrev. 
Det finns heller ingen bortre tidsgräns för att använda 
frimärken som varit avsedda för Föreningsbrev. 

Ellis Island-museum i Malmö?
Det första museet i stil med New Yorks museum 

om invandring på Ellis Island kan bli verklighet i 
Malmö.  Det är inte staden som kommit med idén – det 
är byggbolaget Diligentia som har lagt fram förslaget för 
kommunen. Diligentia bygger just nu i Västra hamnen, 
där Kockums tidigare hade sin verksamhet. Det krävs 
en gemensam satsning om museet ska bli av. Något som 
kanske inte är otänkbart – åtminstone Miljöpartiet är 
inne på samma spår.

Saxade tips och notiser

Denna gång har vi saxat nyheterna i 
huvudsak från nättidningen Rötter.
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Workshop 
distansutbildning Disgen 

En fin vinterhelg den 31/1 - 1/2 samlades vi repre-
sentanter för DIS regioner i Forskarstugan i Gamla 

Linköping för en workshop om distansutbildning i 
Disgen. Bengt Kjöllerström har under flera år utvecklat 
två distansutbildningar Kom igång med släktforskning 
och Disgen och Gör en släktbok med Disgen. Flera hund-
ra personer har redan deltagit i dessa utbildningar. 
Bengt har numera i ett avtal skänkt utbildningarna 
till föreningen DIS. Inom DIS är det regionerna som 
svarar för utbildningsverksamheten. 

DIS hade bjudit in till denna workshop för att plan-
era hur vi ska gå vidare med frågan om distansutbild-
ning i Disgen. Bengt Kjöllerström höll i workshopen 
och undertecknad stod för minnesanteckningarna. 
Representanter för DIS-regionerna Syd, Väst, Småland, 
Filbyter och Mitt deltog.

Gruppen, som bestod av tio personer, diskuterade 
och sammanställde förslag om hur frågan skulle be-
handlas vidare till DIS styrelse och skickade med andra 
viktiga tankar om fortsatt distansutbildning. Minnesan-
teckningarna fick K I Ångström, utbildningsansvarig 
i DIS styrelse, för att ta upp på styrelsemötet helgen 
därefter i Linköping. 

Här följer en del av de förslag som diskuterades under 
workshopen. Det är viktigt att lätt kunna hitta till ut-
bildningarna från DIS hemsida, så därför bör det finnas 
en direktlänk från hemsidan till distansutbildning- 
en. 

En försöksverksamhet med distansutbildningen 
planeras för DIS Smålands del. Planeringen startar 
med en träff den 15 april i Alvesta eller Eksjö. Tommy 

Nilsson, ordförande i DIS 
Småland, är ansvarig. 
Bengt Kjöllerström svarar 
för teknisk assistans. 

För att kunna följa 
och få hjälp med distans-
utbildningen används 
programmet Teamviewer. 
Förslaget från arbetsgrupp- 
en är att basen för Team-
viewer i fortsättningen 
skall vara på Forskarstu-
gan i Linköping. 

Mycket kursmaterial finns redan klart, länkar till 
hemsidor och videoklipp om hur man går till väga. 
Regionerna kan naturligtvis ändra och lägga in sina 
egna länkar m.m. i det befintliga materialet för de dis-
tansutbildningar de tänker genomföra. DIS Bergslagen 
har dessutom utarbetat ett utbildningsmaterial som är 
tillgängligt för alla regioner och även DIS Filbyter har 
ett omfattade utbildningsmaterial.

Naturligtvis är det också viktigt att ha fysiska utbild-
ningsträffar, men en blandning med distansutbildning 
vore en perfekt lösning för regionerna. Samtidigt behövs 
det fler utbildare i regionerna. Hur kan vi hitta dem?

De regioner som inte var närvarande vid work-
shopen har fått ta del av våra förslag genom minnesan-
teckningarna. 

Vi tog också upp vikten av Nyhetsbrev i regionerna, 
för att informera medlemmarna om vad som händer 
när det gäller utbildning och träffar. 

Anders Lindberg 
Utbildningsansvarig DIS-Syd
anders.lindberg@dis-syd.se

Förra året fick jag ta emot 263 Disbytutdrag med 
totalt 1,7 miljoner personer. Jag fick klara ut över 

31 000 frågor om rätt församling eller län. Det är 

roligt att så många skickar in Disbytutdrag, men det 
finns plats för fler. Tänk på att förutom, att få tips om 
andra släktforskare som forskar på samma personer som 

du, får du också utökade behörigheter att söka 
i Disbyt. Då får ni också tips om oklara orter 
och församlingar och förslag till korrigeringar. 
Varje månadsskifte uppdateras Disbyt med de 
nya bidragen.

Jag ser fram emot att få ännu fler bidrag 
under 2015 från er. Även om ert material inte 
är färdigt (det blir det ju aldrig) kan ni skicka in 
vad ni har. Döp filen till DBxxxxx (där xxxxx är 
ert medlems-nummer). Hälsar

Christer Thörn
Disbytombud
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När turister besöker oss och ska uppleva något 
sevärt, är Trelleborg en genomfartsort, som man 

ofta väljer att passera. Sevärdheterna finns någon an-
nanstans  i Skåne t.ex. slott och herresäten, Ale stenar, 
eller att vandra i Wallanders fotspår, med mera. 

Men vi har minsann också en del sevärt i vår nära 
omgivning. De som är intresserade av naturupplevelser 
kan hänryckas av blomsterprakten i kommunens enda 
naturreservat, Dalköpinge Ängar. På Dalköpinge Ängar 
kan man uppleva ett litet stycke oförstörd skånsk natur. 
Ängarna har aldrig odlats utan alltid använts som be-
tesmark där djuren släppts fria. Växt- och djurlivet har 
utvecklats som ett rikt strandängsområde.

Orkidéerna här, är det något märkvärdigt? - frågar 
sig den hemmablinde besökaren. - Jo, i allra högsta 

Dalköpinge Ängar
Lübeckerkapell, naturreservat och sällsynta orkidéer 

grad! I Norden är Majnyckeln en sällsynt orkidé. I 
Sverige finns den bara i Skåne. På Dalköpinge Ängar 
blommar den vackert omkring Pingst. På området spi-
rar också den sällsynta Ängsnyckeln tillsammans med 
smörblommor, kaveldun och kabbelekor alltmedan 
oroliga vipor och rödbenor vakande kretsar över sina 
ungar i gräsets bon.

Ängarna ligger utmed 
gamla riksväg 10, numera 9 
,mellan Dalabadet och Gis-
lövs Läge och begränsas i 
öster av Gislövsån. Alldeles 
intill ligger ruinerna av det 
medeltida Lübeckerkapel-
let, som är från hansatiden 
då Lübeckarna hade sina 
sillsalterier på området och 
kapellet utnyttjades för 
gudstjänster.

Helge Olsson
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Det kom en insändare

I Diskutabelt nr 4 2014 på  sid. 12 skriver Bo Lund-
gren ....ha en aktuell säkerhetskopia på Disgen tillgäng- 

lig på vilken internetuppkopplad dator som helst och att 
kunna visa de nya bilderna av barnbarnet på surfplattan 
när ..... Men för att kunna visa Disgen på plattan måste 
väl hela Disgenprogrammet finnas installerat där? Det 
finns ingen CD-läsare på plattan, så jag kan inte läsa 
in Disgen och läsa mitt Disgenträd på plattan. Hur 
menar Bo Lundgren?

Tom Barckman 
dis nr27488
Och här följer Bo Lundgrens svar. 

Funderar du på en surfplatta?

Är du släktforskare så kan du fundera på att skaffa 
de smidiga och trevliga Windowsplattor som har 

kommit. Då kan du köra Disgen utan problem. Visst 
finns det fler appar till Android och Apple, men det 
var väl släktforska du skulle göra.

Jag hittade en liten billig apparat av fabrikat Lamina 
(ca 1 300 kr) som fungerar alldeles utmärkt. Den har 
Windows 8.1 bluetooth, usb och hdmi. Man får vis-
serligen skaffa en övergångskontakt till normal hdmi 
och kanske en usb-hubb, men utrustar man den med 
tangentbord, mus och extern TV eller skärm så har man 
plötsligt en stationär dator till ett facilt pris.

Jag har kört Disgen på en sådan apparat och det är 
inga problem alls. Programmet får man ladda ner från 
DIS medlemssida och en aktuell säkerhetskopia kan 
man ladda in med en usb-sticka eller genom att använda 
molntjänsten Onedrive som ingår i Windows.

Nackdelen med denna platta är att skärmen är i min-
sta laget, så jag rekommenderar att man testar först.

Om man kan tänka sig att betala lite mer (3 000 
kr) så har bland annat Lenovo en trevlig produkt med 
Windows som också har ett löstagbart tangentbord och 

en större skärm. Anslutningsmöjligheter är de samma, 
men den är kanske lite bättre för fumliga fingrar. Den 
går att använda både som pekplatta och som liten 
dator, och den har en tydlig och bra skärm (Lenovo 
Miix 3.10).

Ett bra råd är att kolla skärmarna noga så kontrasten 
är bra. Vissa pekskärmar har lite dålig kontrast och kan 
bli jobbiga att använda i längden. Ett annat bra tips är 
att använda en pekpenna för pekskärmar. Ett tredje råd 
är att kanske ändra textstorleken i Disgen så att texten 
blir större eftersom det handlar om små skärmar.

Hur får jag då in Disgen i en sådan här maskin? De 
har ju ingen CD läsare, men det är inga större problem. 
De flesta av oss har ju någon form av Internetupp-
koppling. Man laddar först ner programmet från våra 
medlemssidor. Därefter kan man göra en säkerhetskopia 
i sin stationära dator och lägga den på ett usb-minne. 
Sedan att det bara att köra in usb-minnet i läsplattan. 
Ett annat alternativ är att föra över den genom en 
molntjänst som Onedrive eller Dropbox.

Jag kan garantera är att detta är det enklaste sättet 
att få in Disgen i en surfplatta. Det finns appar till And-
roid och Apple, men då får du hålla på att konvertera 
gedcomfiler.

Bo Lundgren
DIS fadder
bo@elmedia.se

Nu har Kullasläkten del 5 kommit från tryckeriet. Vi börjar sälja den på 
Släktforskningens Dag i vår lokal på Linnégatan 5 i Höganäs. 

Denna bok innehåller ättlingarna till Ingar Nilsdotter, född omkring 1701 
och död den 3 september 1760. Hon var femte barnet till Nils Trulsson född 
omkring 1658, samtidigt som Skåne blev svenskt. Nils Trulsson var fyrvaktare 
på den dåtida fyren på Kullaberg från 1685 till 1722.

Vill du veta mer om Kullasläkten så titta på vår hemsida http://www.
kullabygdens.se/kullaslekten. Där finns alla för oss kända kullasläktättlingar 
med, som är födda före 1915.

Gunnar Persson
Kullabygdens Släktforskare 
gunnar-p@tele2.se
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Hej Helge.
Jag har under många år 
använt Reunion 9,09 
och Imac med system 
10.4.11 utan problem. 
Nu har jag köpt ny dator 
Mac Book Air med sys-
tem 10.10.1. Jag trodde i 

min enfald att det skulle fungera att installera programmet 
i den nya datorn, men icke. Samtliga foton kommer inte 
fram, i övrigt ser det bra ut. Har jag gjort något fel? Eller 
måste jag uppdatera till Reunion 10?

Med vänlig hälsning
Lars Göran

Hej Lars Göran,
Programmet har tappat länkarna till bilderna, eftersom 
bilderna inte ligger Pictures mappen. Lägg alla bilder 
i Pictures mappen och länka in dem på nytt till pro-

Macspalten

Helge Olsson
Mac- o Reunionfadder
helge@dis-syd.se

Macspalten 15 år
Efter femton år och ett sextiotal artiklar jubilerar i år 
Macspalten. Den första artikeln publicerades på sidan 
6 i Diskutabelt  Nr 1, 2000.

grammet. Så kommer det 
att fungera som det skall. 
Och så blir det rätt även vid 
nästa installationstillfälle i en 
annan dator.
Bilderna du skickat är i rätt 
format och fungerar i Re-
union 9. V.v. bekräfta när 
allt är OK.

Bästa Hälsningar
Helge

10 dec. 2014
Tack för hjälpen med bilderna. Nu fungerar det som 
vanligt.

God Jul mvh 
Lars Göran
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Program för DIS Syd våren 2015
Reservation för ändringar – kontrollera på vår hemsida www.dis-syd.se

DISkutabelt 2015-1

ÅRSMÖTE DIS Syd
2015-04-19
Plats: Senioren Hässleholm
Tid: 13.00 -16.00
Föredragshållare: Patrik Hansson, programmerare DIS, 
berättar om den nya versionen av Disgen.

DISTANSUTBILDNINGAR I DISGEN
2015-04-15, startdatum
Kom igång med släktforskning och Disgen
Gör en släktbok för dina barnbarn med Disgen
Två interaktiva distanskurser på nätet där du arbetar 
vid din egen dator och din egen takt. Mer information 
om kurserna och hur du anmäler dig finns på http://
kurs.dis.se/bengt/bok/start.shtm respektive http://kurs.dis.
se/bengt/bok/htm.
Kontaktperson: Bengt Kjöllerström
bengt@dis-syd.se, 046-12 60 18

ESLÖV
Plats: ABF-lokalen Palmgatan 6
Tid: 13.00 -16.30
Obligatorisk anmälan
Kontaktperson: Kerstin Olsson 
kerstin@dis-syd.se, 0709-37 59 14
Kostnad 30 kr inklusive kaffe, te och smörgås.

2015-05-02
DIS-träff
Tema: Anders Larsson visar några släktfor-
skningshjälpmedel på nätet och databaser på 
CD.

2015-05-30
DIS-träff
Tema: Patrik Hansson svarar på inskickade 
frågor. Frågorna skickas i förväg till kerstin@
dis-syd.se.

KRISTIANSTAD
Under våren planeras en nybörjarcirkel om 
grunderna i Disgen, om intresset är tillräckligt. 
Cirkeln är tänkt att pågå fem gånger med tre 
lektionstimmar per gång.  Du använder din 
egen dator i cirkeln. Frågor och intresseanmälan 
till Mats J Larsson, mats@dis-syd.se, 044-12 
63 91

RONNEBY
Plats: ABFs lokaler på Kungsgatan 2
Tid: 10.00 -14.00
Kontaktperson: Bo Lundgren 
bo@elmedia.se, 0457-244 13. 

Ingen anmälan. Fika till självkostnadspris. Innehållet i 
träffarna bestäms tillsammans med deltagarna.
2015-04-18
DIS-träff

2014-05-09
DIS-träff 

SÖLVESBORG
Plats: ABFs lokaler på Hamngatan 6B
Tid: 16.00 -19.00
Kontaktperson: Bo Lundgren 
bo@elmedia.se, 0457-244 13. 
Ingen anmälan. Fika till självkostnadspris. Innehållet i 
träffarna bestäms tillsammans med deltagarna.

2015-04-12
DIS-träff

2014-05-03
DIS-träff 
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Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning retur med 
den nya adressen till:

DIS Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund

B

var med i dis syd

var med och påverka utvecklingen

var med och hjälp dina släktforskarkamrater där du kan

  
 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 släktforskarfören-
ingar 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 med-

lemskap i DIS som kostar 150 kr om året, 75 kr för familjemedlemmar.

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

Hjärtligt välkommen som medlem i DIS Syd

Styrelse:
Jan Nilsson Lagerlöfs väg 14 245 32 Staffanstorp 046-255788 jan@dis-syd.se Ordförande
Marie Munke Gissleberga 1036 268 72 Teckomatorp 070-3442112 marie@munke.se Kassör
Bengt Kjöllerström Östra Vallgatan 41 223 61 Lund 046-126018 bengt@dis-syd.se Ledamot
Bo Lundgren  Avenboksvägen 3 372 52   Kallinge    0457-24413 bo@elmedia.com Ledamot
Kerstin Olsson Östra Ströö 2602 241 91 Eslöv 070-9375914 kerstin@dis-syd.se Mac-ansvarig
Staffan Knös Gångbrogatan 2 372 37 Ronneby 070-5951338 staffan@dis-syd.se Ledamot
Anders Lindberg Luzernvägen 1 D 227 38 Lund 0708-397908 anders.lindberg@dis-syd.se Ledamot

Faddrar:
Anders Larsson Mellang 3 A lgh 1103 233 32 Svedala   anders@dis-syd.se Disgen PC-användare
Arne Sörlöv Norra Alnaryd 216 370 33 Tving 0455-70304 arne.s@dis-syd.se Disgen PC-användare
Bo Lundgren  Avenboksvägen 3 372 52   Kallinge    0457-24413 bo@elmedia.com Disgen PC-användare
Bengt Kjöllerström Östra Vallgatan 41 223 61 Lund 046-126018 bengt@dis-syd.se Disgen PC-användare
Jan Nilsson Lagerlöfs väg 14 245 32 Staffanstorp 046-255788 jan@dis-syd.se Disgen PC-användare
Torgny Larsson Östra Hyllievägen 17 216 21 Malmö 040-510766 t.larsson@tele2.se Min Släkt & Disgen PC
Lotta Sörensen Nexövägen 27 C 294 35 Sölvesborg 0704-407436 lotta.1957@gmail.com Min Släkt PC-användare
Helge Olsson Västergatan 28 231 70 Anderslöv 0410-20002 helge@dis-syd.se Mac&Reunion-fadder
Kerstin Olsson Östra Ströö 2602 241 91 Eslöv 070-9375914 kerstin@dis-syd.se Disgen Mac-användare
Thomas Björk Jeppas gränd 1 243 30 Höör 077-3788685 tb@bytecode.se Linux, Gramps-fadder
Georg Aagerby Gildshøj 86 DK-2605 Brøndby Danmark  +45-43965337 g.agerby@jubii.dk PC-fadder, Danmark

Disbyt-ombud
Christer Thörn Perstorp 405 284 92 Perstorp 0709-967687 disbyt@dis-syd.se Disbytombud, valberdn. ordf


