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Bidrag till DISkutabelt

Vill du dela med dig av dina erfa-
renheter 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 nästa nummer är den 
den 6 september 2010.

Fotografer i detta nummer är Bitte 
Jönsson, Helge Olsson och redaktören.
Bengt Hansson har bidragit med illus-
trationerna till fadern Karl Hanssons 
berättelse. Övriga bilder har som vanligt 
tagits av Jan Nilsson.
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15 år, sommar, höstmöte...

I samband med DIS 30 årsjubileum skrev Björn Johansson en jubileumsskrift. 
Längst bak i skriften finns olika tabeller. I en av dem står det vem som suttit 

med i styrelsen och hur länge. Där upptäckte jag att tiden gått fort, det är nämligen 
15 år sedan jag blev vald till ordförande i DIS Syd.

Man får hoppas att sommaren blir varm och skön efter den rekordlånga snöiga 
och kalla vintern. Släktforskardagarna i Örebro i slutet av sommaren blir extra 
spännande, eftersom släktforskarförbundet då kommer att ge ut sin nya dödbok 
(nr 5) och SVAR kommer att publicera 1880 års folkräkning.

Thord Bylund lär även publicera en bok om sin släkt. En videoinspelning 
av ett av Thords föredrag ingår, liksom ett exemplar av hans mycket intressanta 
bok ”Thords tankar” som pdf-fil. Den boken är mycket lärorik och handlar bl. a. 
om hur hierarkisk arkivvärlden var förr och kan varmt rekommenderas. Den är 
omöjlig att komma över idag, såvida man inte hittar ett exemplar på antikvariat. 
Paketet kommer att säljas av Midälva genealogiska förening.

Disgen kommer i en ny version (Dg8.2a) när som helst. Du har rent av redan 
fått den när du läser detta. Den sänds ut gratis alla till dem som redan köpt 8.2. 
Den största nyheten är att kartfunktionen har förbättrats rejält. Därför bjuder vi 
ner Björn Johansson, kartfunktionens arkitekt, till vårt höstmöte den 24 oktober, 
för att demonstrera. Platsen för höstmötet är inte bestämd ännu. Kallelse kommer 
i nästa nummer av DISkutabelt.

Vi tog ett ”revolutionerande” beslut vid DIS styrelsemöte helgen den 8-9 maj. 
Då bestämdes att DIS årsmöte i fortsättningen ska alternera mellan regionföre-
ningarna. Vi börjar i DIS Bergslagen med Västerås våren 2011. Troligen blir det 
någonstans hos oss i DIS Syd 2012. Då firar vi 20 årsjubileum och då ska nya Arkiv-
centrum syd stå färdigt. Det nya arkivet blir inflyttningsklart i februari 2012 och 
man räknar med att ha flyttat in med sina arkiv vid halvårsskiftet samma år. 

Såg ni förresten balansekvilibristen, den starke mannen, m.m., m.m, arkivari-
en Rolf Johansson, jonglerande med domboken från Medelstad, i artikeln om 
Arkivcenter syds flyttning i Sydsvenskan häromveckan? Det ni!

Ha nu en riktigt skön sommar och var rädda om er, så ses vi till hösten.

Vi syns och hörs!

Jan Nilsson
Eder Ordförande    

PS. Jubileumsskriften kan köpas från DIS kansli för 50 kr. Betala beloppet i 
förhand till DIS plusgirokonto 14033-5 så kommer skriften med posten. DS
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Redaktörens spalt

Jag väntar på våren! Vad kan man an-
nars göra? Sju plusgrader känns som 

minst lika många minus och så en vind 
som sveper bistert över Kristianstad- 
slätten. Det är väl bara åska och drivis att 
vänta, känns det som. Igår klippte jag i 
och för sig gräsmattan för första gången 
i år, men vår eller vårkänslor – nä, de 
infann sig inte, bara vindrufs, trots keps 
på. Vår egen lilla magnoliabuske, som 
vi planterade i trädgården, för att få 
lite Lundakänsla i vårt Skånehörn, har 
tre ynkliga knoppar, varav två knappt 
utslagna, som isvinden gör sitt bästa för 
att slita bort. Brrr. I måndags när jag 
tog Öresundståget från Kristianstad till 
Lund, för att träffa gamla klasskamrater 
från Heleneholmsskolan i Malmö och 
planera för vårt 45-års studentjubileum 
i juni, så såg jag faktiskt blommande 
vitsippemattor genom tågfönstret i 
höjd med Sösdala. Så långt norrut har 
alltså våren kommit i Skåne, när dessa 
rader skrivs i början av maj.

Även om den efterlängtande våren 
ännu dröjer, så för denna årstid med 
sig så mycket av förhoppningar och 
förväntningar. Hustrun och jag ser fram 
emot två utflykter; först i Piratens fot-
spår med kören Allsångarna i Nosaby 
och dagen efter besöks Citytunneln i 
Malmö och Fotevikens Vikingamu-
seum i Höllviken med Christianstads 
Pensionärsuniversitet. Men säg den 
glädje som varar. Ännu en av våra 
körkamrater har avlidit och kören ska 
sjunga på en begravning till. 

Varje pingst träffas, sedan åtta år, 
några ungar som växte upp i ett hus på 
Helmfeltsgatan i Malmö på 1940-talet. 
Min hustru och hennes syskon tillhör 
kotteriet och vi, några ingifta, får hänga 
med. I år bär det av till Göteborg över 
pingsten, men vi ska ändå försöka 
hinna med att se karnevalståget i Lund 
på pingstafton. Karnevalståget upp-
levde jag första gången 1954. I valvet 
över gatan vid Gerdabaren tappade 
drabanterna Karl XII från en cykelbår! 
Ett oförglömligt barndomsminne, 
som ritades av i byskolan i Hjerup 
nästa dag. 

Hur har det varit på släktforskar-
fronten då? Jo, tack! I vår har jag lett 
två nybörjarkurser i släktforskning med 
dator på Folkuniversitet i Kristianstad, 
en på dagtid och en på kvällstid. Det är 
ett sant nöje att få lotsa in nya prose-
lyter i släktforskningens mysterier. Alla 
lyckades nå sina mål med kurserna, 
även de två ungdomarna födda 1977 
och 1987, som fann fyra generationer, 
trots svårigheterna med att läsa skrivstil 
i gossens fall. 

Särskilt kul var det att få ta bilen 
och åka till Kaffatorp norr om Arkels-
torp för att gratulera DIS medlem nr 
27 000, Ulla Sjödahl (se sidan 9). Ulla 
var en mina elever på vårens kurser. Jag 
blev överraskad och hedrad när ord-
förande Jan erbjöd mig att överlämna 
en blomma till Ulla på DIS vägnar. Ni 
kan läsa mer om Ulla och kändisen i 
hennes släkt i kommande nummer av 
DISkulogen.

Annars har jag mest ägnat mig åt 
farsidan av hustruns släkt, undanta-
gandes helgen vid släktforskningens 
dag, då Arkiv Digital on Line erbjöds 
gratis. Då passade jag på att studera 
deras produkt. Jag försökte komplettera 
uppgifter som jag saknade och jag sökte 
sidor i deras bildarkiv, som jag gått bet 
på att läsa på Genline. Imponerande är 
mitt intryck! 

Nåväl, åter till hustruns släkt. Vi 
har sedan länge vetat, att hennes farfars 
farfars far var en judisk handelsman 
(1741-1810) som invandrat från Hol-
land till Sverige. Han bosatte sig enligt 
husförhörslängderna i Marstrand på 
1790-talet. Han hade många söner 

och döttrar och flyttade från Marstrand 
till Göteborg efter 1806 och så gjorde 
sannolikt de flesta av barnen. Jag har 
inte haft möjlighet att studera familjen 
i mosaiska församlingens arkiv i Göte-
borg och därför saknat uppgift om vem 
av sönerna som var hustruns farfars 
farfar. Svaret fick jag genom Disbyt, där 
jag förståss försökt att kontrollera släkt-
skapet tidigare, men utan framgång. I 
vintras fick jag så en kanonträff genom 
en forskare från Kullavik, som publi- 
cerat sina uppgifter på Disbyt i maj 
ifjol. Se där låg Moses i vassen med 
namn på farfars farfar och många, 
många andra av hustruns släktingar. 
Så använd Disbyt – ofta!

Årsmöte har det varit i Staffanstorp. 
Referat av mötet och Charlotte Jensens 
föredrag finns på sidorna 4 och 5. På 
tal om Disbyt, så finns Ronnies Disbyt-
spalt även i detta nummer (sidan 9). 
Min andre ständige medarbetare Helge 
har sin Mac-spalt och han berättar dess-
utom om en utbildningsdag i Eslöv på 
sidan 10. I detta nummer avslutas på 
sidorna 6 och 7 följetongen om Karl 
Hansson liv i Lund, som gått i fyra 
nummer. Ett stort tack till Karl och 
sonen Bengt för berättelsen. Jag har 
glädjen att presentera en ny ”medar-
betare”. Mårten Mårell kåserar på sidan 
8 om sitt skånsklingande, trodde ni 
kanske, förnamn. Du är välkommen 
med flera bidrag, Mårten! På tal om 
bidrag så finns det ett till, som kanske 
inte är lika lätt att upptäcka. Längst ned 
på sidorna publiceras i fortsättningen 
tidningens namn, årgång och nummer 
på förslag från min gamle granne på 
Agardhsgatan i Lund, Bo-Göran Carl-
berg. Han förslag underlättar för den 
som önskar spara DISkutabelts artiklar 
som källreferenser. Jag önskar att fler 
läsare ville göra som Mårten och Bo-
Göran; lämna förslag på hur vår tidning 
kan bli bättre och intressantare.

Jag väntar fortfarande på våren! 
Hur det än blir med den, så ska Rune 
Jönsson och jag åka på Gökotta i Ble-
kinge Kristi Himmelsfärdsdag för att 
presentera DIS produkter. Och snart 
blir det hur som helst sommar!

Mats J Larsson
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Årsmötet 2010

Drygt åttio medlemmar samlades 
i Staffanstorp söndagen den 18 

april för DIS Syds årsmöte. Mötet hölls 
i samlingssalen Publikanen i S:t Staffans 
församlingsgård. Det var med en viss 
stolthet som föreningens ordförande 
Jan Nilsson kunde hälsa medlemmarna 
välkomna till sin egen hemkommun.

Släktforskning i Danmark

Årsmötets föreläsare var Charlotte 
S.H. Jensen från Köpenhamn, 

som efter Jans introduktion, under 
en timme berättade för auditoriet om 
släktforskning i Danmark. Charlotte är 
folklorist och mag.art. Det motsvarar 
ungefär folklivsforskare i Sverige. Hon 
har varit arkivarie både vid Landsarkiv-
et på Själland och på Statens Arkiv i 
Danmark. Numera arbetar Charlotte 
som webbredaktör på Nationalmuseet 
i Köpenhamn. Hon är historieintresse-
rad och administrerar på fritiden webb-
sidan www. historie-online.dk som den 
intresserade kan besöka.

Arkiven i Danmark
Charlotte inledde med att beskriva 
den danska arkivorganisationen, som 
påminner om den svenska; med Statens 
Arkiver, stads- och lokalarkiver samt 
specialarkiver. Statens arkiv består av 
Rigsarkivet i Köpenhamn och lands-
arkiven. Landsarkiven är lokala offent-
liga myndigheter och finns i Köpen-
hamn, Odense, Aabenraa och Viborg. 
På landsarkiven förvaras kyrkoböcker, 
folkräkningar och skiftesprotokoll 
(motsvarar bouppteckningar).

Stadsarkiven, som motsvarar våra 
kommunarkiv, och lokalarkiven för-
varar kopior på kyrkoböcker och 
folkräkningar. Där finns också fo-
tografier från staden, lokaltidningar och 
lokala erinringar. Begreppet saknas hos 
oss, men det handlar om minnen som 
stadens invånare tecknat ned. Precis 
som i Sverige finns i Danmark ett flertal 
specialarkiv varav Charlotte nämnde 
Arbetarrörelsens bibliotek och arkiv, 
Kort- och Matrikelstyrelsens arkiv samt 
Utvandrararkivet i Aalborg, som kan 
vara intressant för svenska släktfors-
kare, eftersom många svenskar emi-
grerade med hjälp av danska utvand- 
ringsagenter via Danmark.

Hvad man må se 
Charlotte gick genom ”hvad man må 
se” i arkiven. Kyrkoböckerna innehåller 
uppgifter om dåb (dop), konfirmation, 
vielse (vigsel) och begravelse och är 
offentliga efter 100 år. Någon mot-
svarighet till de svenska husförhörsläng-
derna finns inte. Materialet tillhan-
dahålls gratis på www.arkivalieonline.
dk. Folkräkningarna är tillgängliga efter 
75 år, skiftesprotokollen (bouppteck-
ningarna) efter 75 eller med dispens 
50 år och adoptioner och skilsmässor är 

offentliga efter 75 år.
Bestämmelserna 

om kyrkoböcker i 
Danmark infördes av 
kung Christian IV, 
han som grundade 
Kristianstad, genom 
dekret 1645 och 46. 
Prästen fick själv be-
kosta böckerna! De 
äldsta är från 1611 i 
Norby på Samsø och 
från Nakskov 1618. 

Kyrkoböckerna finns i allmänhet be-
varade från omkring 1750, berättade 
Charlotte. 1812-14 blev kyrkoböck-
erna ministrialböcker med förtryckta 
formulär. De skulle föras i två exem-
plar och förvaras var för sig och inte 
under samma tak. Prästen förvarade 
originalet och kopian förvarades van-
ligen av skolläraren och efter 1922 av 
”kordegnen”, en kyrklig tjänsteman. 
Böckerna innehåller uppgifter om 
födda, konfirmerade, vigda, döda, samt 
in- och utflyttade.

Folkräkningarna är också tillgäng-
liga på www.arkivalieonline.dk och 
finns för åren 1787, 1801, 1834, 1840, 
1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880, 
1890, 1901, 1906, 1911, 1916, 1921 
och 1925. Räkningarna omfattar alla 
som bodde på en viss ort det året. 
Från 1845 anges också personernas 
födelseort.

Maren Jensdater (1825-1907)
Så förevisade Charlotte hur praktiskt 
man kan släktforska via Internet i de 
danska arkiven. Hennes exempel hette 
Maren Jensdater. Vi startade med 
Marens begravning 1907 och gick 
via folkräkningen 1901 för att finna 
hennes födelse 1825. Charlotte visade 
uppgifter om Maren i folkräkningen 
1834 (med uppgift om föräldrar och 
syskon), hennes konfirmation 1840, 
vigsel och slutligen hennes mans be-
gravning 1895.

Skiftesprotokollen (bouppteck- 
ningar) förvaras för personer som dött 
efter 1851 hos ”retsbetjenten” och 
efter 1919 i ”domarembetets” arkiv. 
De innehåller uppgift om den döde, 
arvingar, boet, förmyndare m.m. Vi fick 
t.ex. veta att Maren Jensdater fick sitta i 
oskiftat bo efter mannens död 1895. 

Aha, en svensker!
Avslutningsvis berörde Charlotte de 
arkivhandlingar som vi svenskar kan 
vara särskilt intresserade av; Fremmed-
protokollen, innehåller namn, född, 
födelseort, kommer från, arbetsplats 
och förvaras i retsbetjäntsarkivet; Ty-
endeprotokollen finns på samma ställe 
och med samma innehåll plus destina-
tion; Anmälningar af udlänningar med 
uppgift om omständighet, tidpunkt 

Publikanen var mer än är fullsatt under Charlottes föredrag
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och bostad finns 
också på samma 
ställe; Opholds-
böger och arbej- 
desböger finns 
också i retsbe-
t jäntsark ivet . 
Det finns dess-
utom ett register 
över av alla sven-
skar som fanns i 

Danmark 1808. Då pågick det senaste 
kriget mellan Danmark och Sverige och 
danskarna ville ha koll på eventuella 
femtekollonnare! Immigrantdataba-
sen innehåller även utvisade personer 
1875-1919. 

Den svenska Gustafsförsamlingen i 
Köpenhamn kan också vara en guldgru-
va meddelade Charlotte och gick vidare 
till ”Gode årstal”. 1874 börjar svenska 
pigor att importeras som arbetskraft till 
Danmark. Importen upphör 1907, när 
polacker visar sig vara billigare! 1875 
införs Fremmedloven och slutligen 
1923 övertar statspolisen kontrollen 
av utlänningar i Danmark och dess 
handlingar förvaras i Riksarkivet.

Litteratur- och webbtips
För den som är intresserad av att läsa 
mera om släktforskning i Danmark 
rekommenderade Charlotte följande 
böcker; Hans Worsøe, ”Politikens hand-
bog i slægtforskning”, Politikens förlag 
2001, Skaaning & Klercke, ”Find din 
slægt - og gør den levende”, Syddansk 
universitetsförlag 2006 och Charlotte 
S.H. Jensen,”På sporet af slægten”, DR 
Multimedia 2002. Charlottes rekom-
menderade länkar till danska webbsidor 
finns här; 
www.arkivalieonline.dk
ddd.dda.dk
www.starbas.dk
www.hovedstadsarkiver.dk
www.over-oresund.dk
www.politietsregisterblade.dk
www.landsarkivet.dk/genea-
logi

 Jan tackade Charlotte för 
ett intressant och stimulerande 
föredrag och bjöd medlem-
marna till kaffe och bullar, som 
dukats upp av i Staffanstorps 
Släktforskarförening, där Jan 
också är ordförande.

Ekonomi och val

Innan ordförande Jan öppnade års-
mötet passade han på att på DIS 

vägnar överlämna DIS 30 års Diplom 
till DIS Syds förste ordförande Ove 
Billing, som tagit sig till sin gamla 
hemkommun från Laholm, där han 
numera bor. Ove tackades av årsmötet 
med stormande applåder.

Årsmötet innebar inga sensationer,  
inga motioner hade inkommit i år hel-
ler. Jan, som på dagen varit föreningens 
ordförande i 15 år, valdes som mötes-
ordförande och styrelsens sekreterare 
Rune Jönsson utsågs till mötessekreter-
are. Jan redogjorde för verksamhets-
berättelsen för 2009 och kassören 
Caj Nilsson skötte den ekonomiska 
redovisningen. Året hade visserligen 
gett ett underskott på knappt 15 000 
kr, men Caj konstaterade att förenin-
gens ekonomi ändå var god med över 
380 000 kr i tillgångar. Revisorerna 
hade tillstyrkt ansvarsfrihet för styrels-
ens förvaltning 2009 och så blev också 
årsmötets beslut.

Årsmötet fastställde därefter styrel-
sens förslag till verksamhetsplan och 
budget för 2010. Likaså fastställdes 
styrelsens förslag om oförändrade 

medlemsavgifter i DIS Syd för år 2011, 
alltså 50 kr för helbetalande och 25 kr 
för familjemedlem. Medlemskap i DIS 
krävs som vanligt också. Årsmötet biföll 
styrelsens förslag om en ändring av 
stadgarnas § 3 som innebär att styrelsen 
ska tillhandahålla revisorerna bokslutet 
senast tre veckor före årsmötet. För att 
ändringen ska träda i kraft krävs att 
höstmötet 2010 fattar ett likalydande 
beslut.

Jan Nilsson, Staffanstorp, omvaldes 
som styrelsens ordförande för 2010 
och som styrelseledamöter för två år 
omvaldes Bo Lundgren, Kallinge, 
Rune Jönsson, Kristianstad och Kerstin 
Olsson, Eslöv (Caj Nilsson, Svalöv, 
Gunnar Persson, Höganäs och Bengt 
Kjöllerström, Lund har ett år kvar i 
styrelsen). Vid styrelsemötet den 21 
april omvaldes Caj Nilsson och Rune 
Jönsson som föreningens kassör respek-
tive sekreterare. Årsmötet uppdrog åt 
styrelsen att utse tre ombud vid Sveri-
ges släktforskarförbunds årsstämma 
2010 i Örebro. Vid styrelsemötet den 
21 april utsågs Jan Nilsson, Caj Nils-
son och Gunnar Persson till ombud. 
Årsmötet valde om revisorerna Sven-
Erik Eliasson, Båstad och Tommy Lilja, 
Hässleholm med Per-Åke Fredriksson, 
Hässleholm, som suppleant. Även 
valberedningen valdes om av årsmötet.
Helge Olsson, Anderslöv, blev sam-
mankallande och Ingrid Böklin, Tjör-
narp, utsågs till ledamot.

Mats J Larsson

Kaffet smakade bra efter Charlottes föredrag

Ove och Jan, foto Bitte Jönsson

Årets Örnbergspristagare

Hederspriset till Victor Örnbergs 
minne går i år till Gunilla Nord-

lund och Elisabeth Renström. 
Gunilla Nordlund och Elisabeth 

Renström har kombinerat släktforsk-
ning med journalistik och skapat 
radioprogrammet ”Släktband” som 
gått åtta säsonger i Sveriges Radio 
P1. ”Släktband har på ett föredömligt 
sätt medverkat till att lyfta fram släkt-
forskningen som den folkrörelse och 
kulturfaktor den är”, lyder motivering- 
en. Priset, på 10 000 kr, delas ut av 
Sveriges släktforskarförbund vid Släkt-
forskardagarna i Örebro.
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Vi bodde en vinter på Tvärga-
tan. På våren flyttade vi till en 

lägenhet i hörnet av Bankgatan och 
Tvärgatan. Där ligger nu Lunds kom-
muns fastighetsbolag. Vi hyrde en liten 
enrumslägenhet med kokvrå. Vi bodde 
där ett par månader. På gården fanns 
ett häststall med mycket flugor. Vi sökte 
efter något annat och fick en lägenhet 
på Tomegatan. Lägenheten såg fin och 
snygg ut, men Svea misstänkte att det 
inte var så bra där. Hon gick upp och 
frågade de som bodde där. ”Nej”, sa 
de, ”ni skall inte bo här med barn, för 
här är för fuktigt”. Då gick Svea till 
Hälsovårdsnämnden och talade om hur 
lägenheten var. Det tyckte dom var bra 
gjort och dom dömde ut lägenheten.

Vi flyttar till Smörlyckan
Svea hade en bror som jobbade som 
sjukvårdare på S:t Lars sjukhus i Lund. 
Jobb hade han, men ingen bostad. Han 
och jag gick upp till Smörlyckan, där 
det fanns en stor och vacker lägenhet 
på 1 rum och kök vid Albogatan le-
dig. Den fick vi hyra, och Sveas bror 
bodde då hos oss. Vi flyttade dit 1938. 
Bengt var 2 år. Under tiden vi bodde 
där, föddes en efterlängtad dotter som 
fick namnet Siv. Hon föddes den 16 
september 1938. Vi bodde där bara en 
vinter. Vi trivdes inte där. Fastighetsä-
garens fru tålde inte barn på gården. 
De hade en stor trädgård, men där fick 
vi inte gå in.

Jag blev bekant med en som job-
bade på Norra kyrkogården, intill han-
delsträdgården där jag arbetade. Hans 
far, stadsbudet Nils Johnsson, hade ett 

hus på Onsjögatan, i samma kvarter där 
vi bodde. Där var en lägenhet ledig. Dit 
flyttade vi 1939. Lägenheten, som låg 
på ovanvåningen, var liten, 1 rum och 
kök, men vi trivdes bra. Alla i huset var 
som en familj. Vi umgicks alla och hade 
lite fester på gården. Där var väldigt 
trivsamt. När vi bodde där, så anlades 
koloniträdgårdar vid Getingevägen i 
närheten. Vi bestämde med grannen, 
under oss, Willy Carlsson, att vi skulle 
ha vars en koloniträdgård där. Arrendet 
var 28 kr om året. Vi hade kvar kolonin 
ända till 1966. Vi umgicks mycket med 
Willy och Edit Carlsson. 

Bomben
Under krigsåren var det ont om det 
mesta, mycket var ransonerat. På mitt 
jobb på handelsträdgården ordnade 
jag med en grisastia i ett uthus så att vi 
skulle kunna få lite extra fläsk. Willy 
och jag köpte en griskulting på Cle-
menstorget. Vi samlade matrester och 
kokte dem i en stor tvättgryta. Willy 
och jag skiftades om att koka grismat. 
En kväll, den 18 november 1943, efter 
det att jag hade kokt grismat, stod jag 
hemma i köket på Onsjögatan och 
drack en kopp kaffe. Det var vid nio-
tiden på kvällen, och jag hade tänkt 
cykla ner med grismat, för grisen hade 
inte fått mat på hela dagen. Då small 
det till och jag tappade koppen. Det var 
bomben som föll över min arbetsplats. 
En engelsk flygare på väg hem från 
bombningar i Tyskland trodde att han 

var över havet, när han såg reflexerna i 
växthusen, och fällde sina bomber. 

Den stora bomben föll 10 meter 
från uthuset där vi hade vår gris. Det 
var tur, att jag inte hunnit cykla dit, för 
då jag inte kunnat skriva detta. Grisen 
klarade sig och vi hittade honom i 
trädgården nästa dag med ett hack i 
örat, men våra höns var bortsprängda. 
När vi slaktade grisen till jul, hittade vi 
granatsplitter i ryggen på honom. 

Efter smällen cyklade jag ner för 
att se vad som hänt. När jag kom ner 
till järnvägsbron vid Kung Oskars väg, 
såg jag att brandkåren höll på att släcka 
Parkförvaltningens förråd, som låg 
inte så långt därifrån. Folk, som stod 
där, sa att det var där bomben föll. Då 

cyklade jag hem igen. Nästa morgon 
när jag kom till handelsträdgården 
stod det militärer på vakt vid ingån-
gen. Gustav Hansson såg till att jag 
blev insläppt. Han frågade varför jag 
inte kommit kvällen innan, men jag 
sa att jag trodde inte att det var där 
bomben fällts. Det var inte en ruta hel 
i växthusen. Det mesta var bortblåst. 
Vi fick ersättning från England för våra 
höns som dött. Bröderna Hansson fick 
också ersättning, för allt blev ju förstört. 
Där S:t Olofs kapell nu ligger fanns en 
stor krater.

Arbete på Parkförvaltningen
Samma år som detta hände hade jag 
varit hos stadsträdgårdsmästaren och 
sökt jobb. Han sa: ”Vi ska inte anställa 
någon nu, men nästa år ska vi nog ta 
in en del”. Jag la in en ansökan om 
arbete genom arbetsförmedlingen, men 
tänkte att jag får väl inte jobbet, för där 
var över 40 sökande. Men en dag när 
jag kom hem från jobbet i handels-
trädgården, kom husägarens hushåller-
ska och kallade på mig. De var de enda 
som hade telefon i huset: ”Kalle, de har 
ringt från arbetsförmedlingen. Du har 
fått jobb på Parkförvaltningen”. Jag 
blev glad för detta besked. Jag började 
där 1944. 

Det blev en stor förbättring ekono-
miskt. Jag hade ungefär 30 kronor 
i veckan när jag jobbade i handels-
trädgården. När jag började på Parkför-
valtningen fick jag 75 kronor i veckan. 
Att få så mycket i lön var man inte van 

Här är mitt liv
År 2001 intervjuades Karl Hansson, 

född 1913, vid Gerontologiskt Centrum 
i Lund. Artikeln som sonen Bengt har 
skrivit är en sammanställning av inter-
vjun och Karls egna nedteckningar om 
sitt liv i Lund. I detta nummer avslu-
tar DISkutabelt Karl Johan Hanssons 
levnadshistoria. Den inleddes 2009 i 
nummer 2, fortsatte i nummer 4 samt i 
första numret i år. Karl gifte sig med sin 
Svea 1935 och Bengt föddes samma år.

Karl Hansson på  95 årsdagen
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vid, men pengarna behövdes. Nu 
kunde vi köpa nya möbler.

När jag började på Parkförvaltning- 
en 1944, fick jag arbeta med anlägg-
ningar. Vi gjorde många anläggningar; 
parker, koloniträdgårdar och många 
lekplatser. Vi var också ute på träd-
beskärningar. När det började bli vår, 
skulle gräs sås, bl. a. i Lundagård. Vi 
hade klohackor som jorden hackades 
upp med, för den var ju helt tilltram-
pad. Sen sådde vi gräs, och det blev 
snyggt. Vi hade även häckklippningar, 
b.l.a. på Östra Kyrkogården. Där 
klippte vi även alla buxbomshäckarna. 
Det var väldigt jobbigt, men där lärde 
man sig att klippa.

Trappläggare och lagbas
Sen kom jag faktiskt själv att bli 
lagbas ett tag. Jag fick ett jobb 
vid Klosterkyrkan. Vi anlade 
planteringen och trappan strax 
till höger efter viadukten, upp 
mot Klosterkyrkan. Då hade vi 
hjälp av sommarjobbare. Man 
fick själv blanda till bruk och 
själv hugga varje sten med mejsel 
och hammare. Trapporna har jag 
anlagt. Jag tror att jag höll på en 
hel månad med den anläggnin-
gen. Jag fick aldrig någon ritning. Jag 
fick göra precis som jag ville. Men det 
blev bra. Nu är det lite förfallet, men 
det var fint när det var nyanlagt. Alla 
buskarna som fortfarande är där har 
jag planterat en gång.

När hösten kom, då fick man 
räfsa löv med träräfsor. Det var ett 
grymt jobb egentligen. Man var helt 
fördärvad på kvällen när man kom 
hem. Nu har de moderna maskiner, 
som blåser ihop löven. Men det är ju 
klart, då fick ju mer folk jobb, nu tar 
ju maskinerna arbetet från folk. Men 
det var jobbigt. Jag kommer ihåg när 
vi började anlägga. Då hade skottkär-
rorna järnhjul. Vi la ut bräder som vi 
fick rulla på. Skottkärror med järnhjul 
kunde man inte rulla direkt på jorden 
med. Nu har de gummihjul. 

Murarevägen och Tullgatan
Jag kommer ihåg att jag var med och 
anlade vid Murarevägen 1948. En dag 
kom där en man som hade hand om 
bostäderna i Fastighetsbolagets hus, 

som byggdes vid Murarevägen. Då sa jag 
till honom: ”Här går jag och anlägger 
och då skulle man väl kunna få en lägen-
het här också.” Då sa han till mig: ”Ja, 
kom ner till mig på Fastighetsbolaget, 
så kanske vi kan ordna det.” Vi fick en 
modern tvårumslägenhet där. Men vi 
trivdes inte på Murarevägen. 1954 fick 
vi en lägenhet på Tullgatan, där vi trivs 
väldigt bra och bor kvar fortfarande. Nu 
är det en bostadsrättsförening, men vi 
hyr fortfarande vår lägenhet. Här är väl-
digt bra, man kan säga att man är som 
en familj. Det ordnas fester i trädgården, 
när det är vår- och höststädningar, men 
också kräftskiva och luciafest.

Guldklocka och Stadsparken
Jag jobbade vid Parkförvaltningen i 35 
år och jag fick en guldklocka efter 25 års 
arbete. Efter många års anläggningsar-
bete började jag känna mig utarbetad. 
Då fick jag hand om Stadsparken. 
Blommor och sådant var ju färdiga och 
drevs upp i växthusen. Men jag fick ta 
hand om fåglarna. Nu blev arbetet lite 
lindrigare, och så fick jag sköta mig 
själv. När man var ute på anläggningar 
lade jag mycket plattor, och det var 
rätt så jobbigt. När man hållit på i 15 
år tyckte jag att det började ta emot. 
De hade mycket musikarrangemang i 
Stadsparken på den tiden. Jag skötte om 
det praktiska, fick sätta upp notställ och 
sådant. Det blev mycket övertid, så jag 
tjänade rätt så bra där. Men det fick man 
ingen pension för. De andra, som var 
ute på anläggningsarbete, fick ackord, 
så de tjänade kanske lite mer än vad 
jag gjorde, men det spelade ingen roll. 
Huvudsaken att man klarade hälsan. Jag 

tror inte att jag hade blivit så gammal 
som jag är i dag, om jag hade fortsatt 
med det jobbet. Sen skötte jag det, tills 
jag gick i pension 1978. 

Efter det att jag blivit pension-
erad, har jag varit ute och gjort lite 
arbete till bekanta, klippt frukt- 
träd, buskar och annat trädgårdsarbete. 
Jag gjorde det ju billigt, men det spelar 
ingen roll. Det var ju roligt att jobba lite 
extra. Alltså man var för sig själv, man 
kunde göra det själv. Jag har alltid trivts 
med trädgårdsarbete. År 1965 köpte 
vi ett torp i närheten av Ivösjön med 
stor trädgård. Där har vi varje år, fram 
till 2006, då vi med ålderns rätt sålde 

torpet, vistats under somrarna och 
odlat blommor, bär och grönsaker 
av alla slag. I ett litet växthus som 
jag byggde, hade vi tomater och 
en fin vinranka, som gav goda blå 
druvor.

Slutord
I dag bor mina föräldrar Karl, född 
1913, och Svea, född 1915, fort-
farande i sin lägenhet på Tullgatan 
i Lund. De är pigga och friska för 
sin ålder. De får hjälp med inköp, 
tvätt och städning, men klarar sig 
för övrigt själva. Min mor, som tog 

körkort 1967, körde bil till sommarstäl-
let varje år fram tills hon, drygt 80 år 
gammal, ansåg att hon, inte minst med 
tanke på den ökande trafiken, blivit för 
gammal att köra bil. Därefter, fram till 
2006, då torpet såldes, då de tyckte att 
det var för besvärligt att vistas där, fick de 
ha hjälp med transport dit på våren och 
hem på hösten. De uppskattade att vara 
där, där barn och inte minst barnbarn 
besökt dem och haft en härlig tid under 
många somrar. Far bröt lårbenshalsen  
hösten 2009. Han är återställd, men 
kan inte längre pyssla i trädgården där 
de bor. Utöver hjälp med inköp får de 
nu hem färdig mat genom kommunens 
försorg. Ett par gånger i veckan kommer 
personal från hemstjänsten och tar ut 
dem på promenad, en service som både 
mor och far uppskattar.  Karls syskon, 
som nämndes i början av berättelsen, är 
alla borta. Ella, född 1908, dog 2007, ett 
halvår innan hon skulle fyllt 100 år.

Bengt Hansson

Kalle i Stadsparken i Lund 1960
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Mitt namn är Mårten

Jag bor i Skurup - på Gåsvägen. 
Namnet Mårten passar bra på en 

som bor i Skåne och speciellt i Skurups 
kommun där Västra Vemmenhög ligg-
er. Det var ju därifrån Nils Holgersson 
startade sin resa genom Sverige på 
gåskarlen Mårtens rygg. Att jag bor på 
just Gåsvägen i Skurup är enbart en 
slump och har inget med mitt förnamn 
att göra. Det var inte ens planerat att 
jag skulle bo i Skurup. Mitt för- och 
tilltalsnamn Mårten däremot är förstås 
i högsta grad planerat. Det bestämde 
mina föräldrar. Jag fick inte vara med 
och bestämma. De tyckte säkert att det 
var ett vackert och passande namn på 
sitt gossebarn. Jag hade själv inte några 
synpunkter på deras val av namn till en 
början. Jag minns inte att jag tyckte 
det var varken vackert eller fult, bara 
praktiskt att ha ett namn att lystra 
till. Det var heller inte så många som 
hette Mårten så när någon ropade mitt 
namn så visste jag att det var mig de 
menade. 

Men när jag började skolan fick jag 
tillnamnet Gås av mina skolkamrater. 
Det var menat som ett skämt förstås. 
Genom Selmas bok om Nils och 
Mårten förknippar man lätt Mårten 
med gås. En del tyckte att det där med 
Mårten Gås var extra kul, för då kunde 
man utnyttja det för att retas med mig. 
Det var väl då jag började fundera på 
varför jag fått namnet Mårten. Varför 
hade mina föräldrar gett mig ett sådant 
namn? Alla andra pojkar i min ålder 

hette ju Nils, Lars, Erik, Jan och Bo. 
Ja, det dröjde ända tills jag började 
realskolan innan jag träffade på någon 
med samma tilltalsnamn. Nu tycker 
ni kanske att det väl inte är så ovan-
ligt med namnet Mårten i Skåne och 
Mårtens afton är ju dessutom en stor 
högtid i Skåne som firas årligen. Men 
jag är inte skåning. Jag är född i Gud-
mundrå församling i Ångermanland. 
Där var Mårten inte vanligt.

Så småningom fick jag naturligtvis 
reda på varför jag fått namnet Mårten. 
Jag fick det efter min farfars far som 
hette Mårten Andersson. Efter hand 
som åren gått har de allra första dåliga 
minnena av mitt namn fördunklats 
och jag har insett fördelarna med mitt 
mindre vanliga namn. Men jag har hela 
tiden varit nyfiken på namnet. Jag har 
också med åren träffat fler med namnet 
Mårten och också märkt att namnet 
inte är lika ovanligt i Danmark och 
Norge som i Sverige. Men då stavas 
det Morten. 

Bland de svenska förnamnen kom-
mer Mårten långt ner på listan över 
populära namn 2009. Toppar listan gör 
Erik med 302 067 namnbärare. Mårten 
är det 5 807 män som heter. Det ger 
en placering som nummer 239 på 
topplistan. Hur kunde mina föräldrar 
vara så otrendiga att de gav mig namnet 
Mårten?  När jag tittar på topplistorna 
över namn i olika län ser jag att Mårten 
hamnar högre än nummer 239 i vissa 
län. Mårten får plats nummer 205 i 
Skåne, nummer 203 på Gotland och 
nummer 168 i Jämtland. Ja, där finns 

en möjlig förklaring. Mina föräldrar 
är jämtar. Skåne och Gotland har ju 
tidigare stått under starkt inflytande 
från Danmark. Det har också Jämtland 
och Härjedalen och man behöver inte 
gå mer än drygt hundra år bakåt i tiden 
för att hitta byar där uppe som saknade 
vägförbindelser med resten av Sverige 
och hade bättre kommunikationer och 
handelsutbyte med den norska sidan. 
Det kan nog vara ytterligare en bidra-
gande orsak till att jag heter Mårten.

Sedan en tid tillbaka har jag upp-
täckt Discount. Där kan jag med 
hjälp av släktforskningsdata från DIS:s 
medlemmar kolla upp hur mitt namn 
Mårten har använts historiskt. Jag kan 
med hjälp av Discount ta fram en histo-
risk namnfrekvens för namnet Mårten. 
Det visar sig då att Mårten var mycket 
vanligare på 1600- och 1700-talet än 
det är nu och att det successivt sjunkit 
i popularitet under århundradena. 
Se bifogade figur. Jag kan också i 
Discount ta fram hur vanligt Mårten 
varit historiskt i olika län. Där finner 
jag igen en dominans för namnet i 
Gotlands, Malmöhus, Kristianstads 
och Jämtlands län. Traditionens makt 
med att döpa sina barn efter mor- och 
farföräldrar är tydligen stor. Jag har 
med hjälp av Discount fått ytterligare 
en pusselbit om mig själv och mina 
anor på plats och vill nu rekommendera 
andra DIS-medlemmar att utforska 
Discounts möjligheter.

Mårten Mårell

Procent avser alla namn, både mansnamn och kvinnonamn. 
Om frekvensen för ett kvinnonamn är 5 % av alla namn, så 
innebär det att frekvensen är ca 10 % av alla kvinnonamn. 
Namnet Mårten innefattar följande stavningsvarianter: Morten, 
Marten. Statistiken 1600-1908 är hämtad från Disbyt, vilket är 
en databas där släktforskare har skickat in sina släktträd. Endast 
personer med födelseår har medtagits och årtalet avser personens 
födelseår. Disbyt täcker drygt 40 % av alla födda under perioden. 
Alla namn har medtagits. Namnen är normerade i två led, dels har 
ju släktforskaren valt att registrera ett namn, dels har normering 
skett i Disbyt enligt ovanstående redovisning. Statistiken för 2008 
är hämtad från SCB och avser endast tilltalsnamn. Normering 
av namn har inte skett på exakt samma sätt som för data från 
Disbyt. Redovisningen avser hela perioden 1600-1908.

Historisk namnfrekvens för Mårten
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Många gamla och nya medlem-
mar har under vintern hört av 

sig med frågor och kommentarer kring 
Disbyt och de förväntningar som finns 
när man skickat in sitt bidrag. Disbyt är 
en fantastisk tillgång som på ett elegant 
sätt löser problemet att hitta andra 
släktforskare som forskar på samma 
personer. Detta är också huvudsyftet 
med Disbyt - att vara ett kontaktnät 
för medlemmarna i DIS. Disbyt är 
givetvis en sekundär källa och varje 
medlem ansvarar själv för inskickade 
data. Som alltid måste data kontrolleras 
mot primära källor och erfarna släkt-
forskare vet att vara källkritisk även 
här! De vanligaste primära källorna är 
kyrkböcker, bouppteckningar, dom-
stolsprotokoll och mantalslängder. 
Vanligtvis är dessa nedtecknade i nära 
anslutning till själva händelsen, vilket 
gör det troligt att de är tillförlitliga. 
Sekundära källor är exempelvis andras 
släktforskning eller uppgifter i böcker 
och på Internet. Generellt är en uppgift 
mera trolig ju kortare tid som förflutit 
mellan händelse och nedteckning. 
Styrkan i den egna släktforskningen 
ligger i att följa personer från födelse-
bok via husförhörslängder till in- och 
utflyttningsböcker och i vigselregister, 

dödsböcker och 
bouppteckning-
ar; alltså att olika 
primära källor 
ger samstäm-
miga uppgifter. 
Detta ger per-
sonkunskap som 
successivt bygger 
upp ett släktträd, 
generation efter 
generation och 

vars händelser kan verifieras genom 
entydiga källhänvisningar.

Disbyt innehåller för närvarande 
uppgifter från drygt 6 000 DIS-
medlemmar och innehåller ungefär 22 
miljoner personer, varav kanske hälften 
utgör unika individer. Utmaningen i 
Disbyt är att samla information från 
olika medlemmars databaser i en 
gemensam databas - Disbyt. Denna 
databas skall vara entydigt sökbar och 
det är här Disbytbearbetningen kom-
mer in i bilden. Syftet med denna är att 
eftersträva att de sökbara fälten i Disbyt 
(förnamn, efternamn, församling med 
länsbeteckning) endast innehåller 
dessa data och att församlingsnamnen 
följer en gemensam standard. Denna 
Disbytstandard utgör Skatteverkets 
förteckning över ”Sveriges församlingar 
genom tiderna” och som avsåg läget den 
1 januari 1988. Inmatade data i Disbyt 
har varierat sedan starten och därför 
kan andra församlingsnamn dyka upp 
i Disbyt.

För de som använder Disgen är 
rekommendationen mycket enkel – 
använd alltid funktionen Disgenorter. 
För medlemmar som använder andra 
släktforskningsprogram gäller det att 
konsekvent ange data enligt följande 

syntax (eller omvänt): gård, by, för-
samling (länsbokstav); ex Kråketorpet, 
Odalby, Källs-Nöbbelöv (M) eller gård, 
by, församling, län; ex Kråketorpet, 
Odalby, Källs-Nöbbelöv, Malmöhus 
län. 

Till DIS Syd inkommer det 20-40 
Disbytutdrag per månad och dessa om-
fattar allt från 10 till 51 000 personer 
per utdrag. Totalt bearbetades 2009 
över 450 000 personer och 2 miljoner 
händelser. De inskickade Disbytutdra-
gen från DIS-medlemmar härrör till 64 
procent från Disgen och 36 procent 
från övriga släktforskningsprogram 
(huvudsakligen från MinSläkt).Vilka 
program använder svenska släktforsk-
are? GeneaNet (www.geneanet.org) 
har undersökt fördelningen av olika 
släktforskningsprogram som används 
av deras registrerade medlemmar och 
framgår av tabellen.

Disgen   36 %
MinSläkt  31 %
Holger     9 %
Family Tree Builder     5 %
Family Tree Maker      4 %
Reunion    2 %
Brother’s Keeper    2 %

Det är uppenbart att svenska och 
svensköversatta släktforskningsprogram 
dominerar. GeneaNet anser att trenden 
är att webbaserade släktforsknings-
program (PhpGedView, Geneweb, 
Familjeband etc.) kommer att öka 
och så även floran av släktforsknings-
program.

Ronnie Thomasson
Disbyt-ombud
disbyt@dis-syd.se

Disbyt
spalten

Grattis Ulla!

Ulla Sjödahl heter DIS medlem 
nr 27 000 som också är medlem 

i DIS Syd, en Limhamnstös som bor 
i byn Kaffatorp, två mil norr om 
Kristianstad, i ett gult hus med stor 
trädgård. Där bor hon med sin trevliga 
dansk-skånska gårdshund Gustav två år, 
uppkallad efter Gustav Blom från Borås 
i balladen av Evert Taube.

Ulla började sin släktforskarkarriär i 
år med en nybörjarkurs för underteck-
nad på Folkuniversitetet i Kristianstad. 
Därför var det roligt för mig att åka till 
Kaffatorp och på DIS vägnar gratulera 
Ulla med blommor. Hon berättade att 
hon har fått släktforskningsprogram-
met Disgen 8.2 som jubileumsgåva. 
DIS-Syd och DISkutabelt instämmer 
förståss i gratulationerna!

Mats J Larsson Gustav och Ulla (foto MJ Larsson)
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Macspalten

Nu kan vi köra Disgen 8.2 och 
Reunion 9 samtidigt i samma 

dator. Med Disgen 8.2 i operativsystem 
Windows 7 och Reunion 9 i OS X10.6, 
Snow leopards samt Parallels.

Reunion 
Reunion version 9.0b, 
svensk översättning 
9.08 – fungerar per-
fekt.På http:/www.
gensoft.se/Reunion 
finns uppgifter om 
var man kan köpa 
programvaran.

Nu kan vi köra Disgen 8.2 och Reunion 9 samtidigt i samma dator

Disgen 8.2-2 och Reunion
Disgen 8.2-2 fungerar i Reunion med två undantag; 
1) Bilder följer inte med när man skapar en RTF-fil, 
trots att bilderna ligger DGPic-mappen och  är med vid 
granskning och utskrift till skrivare. 2) PDF-alternativet 
är inte markerat. Problemen är rapporterade och pro-
grammerarna jobbar med att ta fram en lösning.

Helge Olsson
Mac- o Reunion-fadder

helge@dis-syd.se

Heldag med DIS-Syd
Lördagen den 24 april – en vacker dag 
– perfekt för vårarbete i trädgården. 
Men trots det, hade vi – ett gäng DIS-
faddrar från Skåne, Småland och Ble-
kinge – samlats på Karidal i Eslöv för 
att förkovra oss. Vi såg förväntansfullt 
fram emot att på förmiddagen, under 
ledning av Patrik Hansson, få lära oss 
mer om DIS-forum och DIS-rapport. 
Efter fika och de goda bullarna, som 
Kerstin Olsson dukat fram, satte 
Patrik med fart igång. Det blev en 
intressant förmiddag med genomgång 
av funktioner i DIS-forum och av 
DIS-rapports system med felrap-
porter, förbättringsrapporter och 
supportrapporter.

Efter avbrott för lunch och en 
kort promenad i det sköna vårvädret 
utökades på eftermiddagen åhörar-
skaran med DIS-medlemmar, som 
kom för att lyssna till Anders Larssons 

information om sökfunktioner och 
dublettsökning i Disgen 8.2. De am-
bitiösa och kunniga föredragshållarna 
hade sammanställt ett program, som vi 
skulle följa och ta del av i våra egna upp- 
kopplade datorer och som dessutom 
visades på filmduk. Efter en frågestund 

var klockan halv fem och då var alla 
trötta och nöjda efter en intressant och 
lärorik heldag – nu kan vi mycket mer 
om DIS-rapport, DIS-forum och om 
sökfunktionerna i Disgen 8.2.

Helge Olsson

Flitiga elever i Eslöv, från vänster i främre raden Ingrid Böklin, Jan Nilsson, Gunnar 
Persson, Kerstin Olsson och Bengt Kjöllerström (Foto Helge Olsson)
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Program för DIS Syd hösten 2010
Reservation för ändringar – kontrollera på vår hemsida www.dis-syd.se

HÖSTMÖTE DIS Syd
2010-10-24
Plats: inte bestämd ännu
Tid: 13.00 -16.00
Kontaktperson Jan Nilsson 
jan@dis-syd.se

ARKIVENS DAG
2010-11-13
Plats: på olika orter i landet & ACS
Kontaktperson din lokala släktforskar- 
förening

ESLÖV
Plats: Karidal, Tröskevägen 2, buss 2 
från stationen 3 gånger/timme, parker-
ing finns på Föreningstorget
Kontaktperson: Kerstin Olsson
kerstin@dis-syd.se
Kostnad 30 kr inkl. fika

2010-09-04
DISGEN-träff
Tema: Endast för nybörjare
Tid: 13.00 - 16.00

2010-10-02
DIS-träff för Mac- och PC-användare
Tema: Bilder i släktforskningen, enkel 
bildbehandling
Tid: 13.00 - 16.00

2010-11-27
DISGEN-träff
Tema: Bildbehandling och scanning av 
bilder till släktböcker och släkttavlor 
Tid: 13.00 - 16.00

2010-12-04
DISGEN-träff
Tema: Vi svarar på frågor som du 
skickar i förväg till kerstin@dis-syd.se
Tid: 13.00 - 16.00

HÖGANÄS
Plats: Kullabygdens Släktforskares 
lokal, Linnégatan 15, Höganäs

Kontaktperson: Gunnar Persson 
gunnar@dis-syd.se
Kostnad 30 kr per gång inkl. fika

2010-09-18
DISGEN-träff
Tema: Grundläggande inmatning
Tid: 13.00 - 16.00

2010-10-23
DISGEN-träff
Tema: Dubblettsökning, flytta,koppla
Tid: 13.00 - 16.00

2010-11-20
DISGEN-träff
Tema: Utskrifter
Tid: 13.00 - 16.00

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

2010-09-08
DIS-cirkel
Tema: Vad är DIS, Disgen och Disbyt
Tid: 18.00 - 20.30

2010-10-06
DIS-cirkel
Tema: Backup, anförluster, dubblett-
kontroller
Tid: 18.00 - 20.30

2010-11-10
DIS-cirkel
Tema: Disbyt-utdrag, kartor, porträtt
Tid: 18.00 - 20.30

LUND
DIS Syd ordnar tre studiecirklar till-
sammans med Medborgarskolan med 
start den 15 september.

* Kom igång med Disgen - släktforsk-
ning med dator för nybörjare
* Gör en släktbok för dina barnbarn - 
fortsättningscirkel
* Att bearbeta digitala bilder och skriva 
ut dem på papper eller på nätet

Upplysningar och anmälningar, Bengt 
Kjöllerström, bengt@dis-syd.se, 046-
126018 

RONNEBY
Plats: ABF:s lokaler Kungsgatan 2
Kontaktperson: Bo Lundgren 
bo@dis-syd.se
Ingen anmälan, fika till självkostnad

2010-08-28
DISGEN-träff 
Tema: bestäms senare
Tid: 10.00 - 14.00

2010-09-25
DISGEN-träff 
Tema: bestäms senare
Tid: 10.00 - 14.00

2010-10-23
DISGEN-träff
Tema: bestäms senare
Tid: 10.00 - 14.00

2010-11-20
DISGEN-träff
Tema: bestäms senare
Tid: 10.00 - 14.00

2010-12-11
DISGEN-träff
Tema: bestäms senare

Tid: 10.00 - 14.00

Fler utbildningar kan komma att ord-
nas på olika orter inom DIS Syd:s om-
råde hösten 2010. Håll dig uppdaterad  
på vår hemsida www.dis-syd.se.

Släktforskardagarna arrangeras som 
bekant i år i Örebro,  den 27-29 au-

gusti. Staden firar att det är 200 år sedan 
riksdagen i Örebro valde Jean Baptiste 
Bernadotte som Sveriges kronprins och 
tronföljare.Huvudföreläsare blir f.d. 

biträdande generalsekreteraren i FN 
Jan Mårtensson och historikern Chris-
topher O´Regan. Spara hemsidan 
sfd2010.se som favorit. 

Nästa år blir det Norrköpings tur 
att vara värd för släktforskardagarna.
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Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning retur med 
den nya adressen till:

DIS Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund

B

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 släktforskarför-
eningar 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 förståss en egen hemsida för att underlätta elektronisk kontakt släktforskare emel-
lan.

  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 130 kr om året, 65 kr för familjemedlemmar.

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

var med i dis syd

var med och påverka utvecklingen

var med och hjälp dina släktforskarkamrater där du kan

Styrelse:
Jan Nilsson Lagerlöfs väg 14 245 32 Staffanstorp 046-255788 jan@dis-syd.se Ordförande
Caj Nilsson Herrevadsgatan 20 268 31 Svalöv 0418-668324 caj@dis-syd.se     Kassör
Bengt Kjöllerström Östra Vallgatan 41 223 61 Lund 046-126018 bengt@dis-syd.se Webmaster
Bo Lundgren  Avenboksvägen 3 372 52   Kallinge    0457-24413 bo@dis-syd.se Ledamot
Rune Jönsson Orienteringsgatan 4 291 66 Kristianstad 044-245217 rune@dis-syd.se Sekreterare
Kerstin Olsson Östra Ströö 2602 241 91 Eslöv 0413-31025 kerstin@dis-syd.se Mac-ansvarig
Gunnar Persson Långarödsvägen 8 263 32 Höganäs 042-330515 gunnar@dis-syd.se Fadderansvarig

Faddrar:
Anders Larsson Storgatan 17 233 31 Svedala   anders@dis-syd.se PC-fadder
Arne Sörlöv Norra Alnaryd 216 370 33 Tving 0455-70304 arne.s@dis-syd.se PC-fadder
Bengt Kjöllerström Östra Vallgatan 41 223 61 Lund 046-126018 bengt@dis-syd.se PC-fadder
Gunnar Persson Långarödsvägen 8 263 32 Höganäs 042-330515 gunnar@dis-syd.se PC-fadder
Holger Andersson Remmaregränd 1 226 51 Lund 046-248069 holger@dis-syd.se PC-fadder
Jan Nilsson Lagerlöfs väg 14 245 32 Staffanstorp 046-255788 jan@dis-syd.se PC-fadder
Ove Billing Torngatan 13 312 31 Laholm  0430-14120 ove@dis-syd.se PC-fadder
Rune Jönsson Orienteringsgatan 4 291 66 Kristianstad 044-245217 rune@dis-syd.se PC-fadder
Helge Olsson Västergatan 28 231 70 Anderslöv 0410-20002 helge@dis-syd.se Mac&Reunion-fadder
Kerstin Olsson Östra Ströö 2602 241 91 Eslöv 0413-31025 kerstin@dis-syd.se Mac-fadder
Georg Aagerby Gildshøj 86 DK-2605 Brøndby Danmark  +45-43965337 g.agerby@jubii.dk PC-fadder, Danmark

Disbyt-ombud
Ronnie Thomasson Östervångsvägen 15 224 60 Lund 046-122100 disbyt@dis-syd.se Disbyt-ombud


