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Tack…våren och sorg

Varmt tack för alla vänliga julhälsningar och krya-på-dig-hälsningar till 
Monica. Hon är nu sjukskriven hemma och får rehabträning.

Våren kommer sakta men säkert närmare, mest märks det på att det blir 
ljusare, dag för dag och i slutet av mars är det dags att flytta fram klockan 
(och sommarmöblerna?) till sommartid.

Som vanligt i slutet av mars är det tid för Skånes Genealogiska För-
bunds stämma och släktforskardag. För första gången arrangeras den på 
Arkivcentrum Syd, lördagen den 23 mars. Två intressanta föredrag står 
på programmet Nya vindar blåser på Riksarkivet med Göran Kristiansson, 
Landsarkivarie och Bland matriklar, tabeller och journaler – att släktforska 
om studenter i universitetets arkiv med Fredrik Tersmeden, Lunds Univer-
sitet.

Vårt eget årsmöte har vi i Landskrona, där man firar 600 års jubileum i 
år. Vi har hittat en duktig föredragshållare som ska berätta om Landskronas 
historia för oss. Efter föredraget så håller vi vårt årsmöte. Vi behöver nya 
namn på olika poster i föreningen, bl.a. förstärkning i valberedningen (se 
inbjudan på sidan 9).

Med tanke på vårt stora medlemsantal, vi är den största regionförening-
en med ca 3 200 medlemmar, så har vi märkligt nog svårt att hitta någon 
som kan hjälpa till att fixa en ny hemsida åt oss. Hör av Dig om Du tror 
att Du har kompetensen!

Glöm inte bort att besöka Degeberga hembygdspark söndagen den 21 
april. Då arrangerar hembygdsföreningen sin traditionella släktforskardag. 
Man har återgått till att arrangera dagen på en söndag igen efter att ha 
testat att förlägga evenemanget till både lördag och söndag. Det brukar 
komma mycket folk, alla är hjärtligt välkomna!

Släktforskardagarna arrangeras i Köping i år (se annons på sidan 14). 
Den största nyheten är att man förlägger Släktforskarförbundets stämma 
till fredagen i stället för lördagen, som varit kutym hittills. Det är vet-
tigt eftersom fler personer då kan hjälpa till med att serva besökarna på 
lördagen, den dag som har flest besökare. Tidigare har 150 personer inte 
kunnat medverka i de olika montrarna, eftersom de då i stället har varit 
stämmoombud.

Vid SGFs ordförandeträff i Sjöbo fick vi det sorgliga beskedet att Inger 
Björklund gått bort efter en kort tids sjukdom. Inger har gjort storverk i det 
tysta både hos SGF och hos oss i DIS Syd, framför allt tillsammans med sin 
make Ivar, som innan han blev sjuk hjälpt många medlemmar att scanna 
in bilder och tillhandahållit sin DVD med bilder på skånska kyrkor. Vid 
sin bortgång var Inger ledamot av DIS Syds valberedning. Saknaden efter 
Inger är stor och tankarna går till Ivar och deras söner med familjer.

Vi syns och hörs!

Jan Nilsson

Eder Ordförande
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Redaktörens spalt

När jag sitter vid datorn och försöker värka ut 
något läsvärt hör jag från bottenvåningen radio 

Malmöhus, som hustrun lyssnar på där hon häckar 
framför paddan. Reportern redogör för dagens fråga 
om hur många lyssnare som tror att våren är på väg. 
Just nu håller nästan två tredjedelar på att våren dröjer, 
medan en tredjedel – optimisterna – tror att den är 
på god väg. Våren är kanske ett bra tema för spalten 
tänker jag och drömmer mig tillbaka till 50-talet då 
jag och min lillasyster lyssnade på Radio Syd. Vi hade 
önskat Olav Gerthels Vårvisa för våra föräldrar som 
firade bröllopsdag i slutet av januari. Britt Wadner läste 
upp vårt brev och spelade Gerthels vårvisa. Januari till 
trots tillhörde syrran och jag redan då våroptimisterna. 
Våren kommer! Var så säkra!

Fast nu härskar vintermånaden februari åtmin-
stone uti televisionen. Där är det skidor för hela 
slanten. På längden både med och utan gevär och utför. 
Världsmästerskap pågår! För några dagar sedan såg jag 
på TV en grabb från Togo, som inte åkte utan gick på 
skidor, som mor skulle ha sagt. Han deltog i en konstig 
tävling som heter skiatlon. Först åker man skidor i 
klassisk stil som hela världen gjorde, innan amerikanen 
Bill Koch började åka skridsko med ena skidan. Snart 
skapades en ny skidstil - fristil - som kallas skate (även 
på svenska tydligen!). Den ingår som andra moment i 
skiatlon. Man byter alltså både stavar och skidor mitt 
i tävlingen! Är det någon som tror att Sixten Jernberg 
skulle ha ställt upp ett sådant stolleprov? Och hur 
det gick för grabben från Togo? Jo, han slapp att byta 
utrustning eftersom han blev varvad och därför inte 
fick fullfölja loppet.

Och på söndag är det TV-utsändningar från både 
femmilen i VM och Vasaloppet. Gefundenes fressen 
för en sportfånig redaktör. Jag har tidigare skrivit att 
en femmil på skidor med gemensam start är lika spän-
nande som att titta på målarfärg som torkar. Vad ska 
man då säga om Vasaloppet? Där kan man verkligen 

tala om gemensam start och sedan åker löparna i en stor 
klunga i nio mil! Trängseln på startfältet gör att jag abso-
lut skulle föredra julhandeln på Oxford Street i London 
i stället. - Och när ska man hinna göra tidning?

Våren är en härlig tid för släktforskare med kursstart-
er och årsmöten. Några årsmöten har jag redan bevistat 
och den 14 april har vår förening sitt årsmöte i Lands-
krona (inbjudan på sidan 9). I vårens nybörjarkurs i på 
Christianstads Pensionärsuniversitet har jag fått lära 
känna sju deltagare. De kan skatta sig lyckliga som står 
i början av det stora släktäventyret! Dessutom leder jag 
två cirklar där, som kallas Mats frågelåda. Där försöker 
jag svara på deltagarnas släktforskingsfrågor och vi hjälps 
åt att lösa de olika problemen. Mycket stimulerande.

Även opera hör våren till tycker jag. Jag och hust-
run har både varit på Metropolitan i New York och på 
Malmöoperan. Ja, vi har inte varit på Met på riktigt 
förståss! Vi såg en direktsändning av Rigoletto därifrån 
på Bio Borgen i Osby, men jag garanterar vi både såg 
och hörde bättre än de flesta på plats i New York. På 
Malmöoperan, som vi fortfarande envisas att kalla 
Malmö Stadsteater, såg vi musikalen Sommarnattens leen-
de. Behagfulla föreställningar båda två, fast så olika. 

Sommarnattens leende fick mig att tänka på som-
mar och sommar skulle kanske kunna vara ett tema för 
en spalt? Det uppslaget tar fart på sidan 6 - och våren 
är på väg!

Mats J Larsson
Ni får inte tro att hustrun är en häckande fågel och uppvaktar 
en padda som hon hoppas ska förvandlas till en prins. Det är 
mycket trivialare än så. Den älskade paddan är hennes Ipad. Du 
är bara avundsjuk, säger hon!
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Disgenträff i Eslöv

Jag har tidigare lovat besöka någon av de träffar 
som vår styrelseledamot och mac-ansvarige Kerstin 

Olsson arrangerar i Eslöv, men det har av olika skäl 
inte blivit av. Jag hört mycket gott från deltagare om 
Eslövsträffarna och därför borde tidningen göra lite 
extra reklam för dem med en artikel. Jag såg att den 
2 mars skulle temat vara fadderfunktionen i DIS. Ett 
intressant ämne tyckte jag och bestämde att bege mig 
till Eslöv. Sagt och gjort!

Träffarna hålls i ABFs lokaler, inrymda i en större 
villa på Palmgatan 6, centralt belägen ca 10 minut-
ers promenad från järnvägsstationen. På plats när jag 
kom fram fanns då redan värdinnan Kerstin, Anders 
Larsson, Disgenfadder för pc, som skulle hålla i dag-
ens program samt Helge Olsson vår Reunion- och 
Mac-fadder. 

Ett tiotal medlemmar kom till träffen. Knappt 
hade Kerstin hunnit hälsa välkommen innan Anders 
avbröt. Han visade sig ha en väldigt angelägen anled- 
ning att bryta av. Anders och Helge ville passa på 
tillfället att, med en gåva, gratulera Kerstin, som i 
veckan fyllt 80 år. DISkutabelt ställer sig i gratula-
tionskön.

Som Anders brukar göra så visade han först hur 
säkerhetskopieringen i Disgen går till och tillhöll oss 
alla att regelbundet göra säkerhetskopiering. Om det 
är någon läsare som har glömt att säkerhetskopiera 
programmet på sistone, så är det bara att på program-
mets menyrad välja Verktyg och nästan längst ned på 
rullgardinsmenyn står det Säkerhetskopiering. Välj 
säkerhetskopiering och följ de instruktioner som 
programmet ger och vips så har du en säkerhetskopia 
av din forskning.

Släktforskning innan husförslängderna börjar
Så till ämnet för dagens träff; släktforskning före 
husförhörstiden med hjälp av dopvittnen och fad-

drar. Dagens ämne var 
alltså inte Disgen-faddrar, 
utan det handlade faddrar 
vid dop, men det hade 
alla deltagarna begripit på 
förhand (med ett undan-
tag). Anders visade hur 
man lägger in faddrar i Dis-
genprogrammet. Han rekommenderar att man använder 
programmets funktioner för registrering och inte skriver 
in faddrar, gudmödrar, dopvittnen och andra som varit 
närvarande vid dopet, enbart som en notis. Fördelen är 
att faddrarna blir sökbara om man använder registrerings-
funktionen. Det är mycket vanligt att det är släktingar 
som var närvarande vid ett barndop och att man genom 
dem kan komma vidare i sin forskning. Då är det bra att 
kunna hitta dem med en enkel sökning i Disgen.

I Skåne finns det inte så många husförhörslängder 
sparade från tiden före 1820, enligt Anders. Det förekom 
husförhör allmänt även i Skåne på 1700-talet, men de 
flesta av de längderna har inte sparats. Troligen har man 
kastat de gamla längderna när man börjat på en ny, antog 
Anders. Deltagarna deltog aktivt med frågor, så Anders 
fick göra utvikningar om katekismilängder (som finns i 
domkapitlets arkiv) och mantalslängder. 

Vidare frågades det hur det kunde komma sig att över 
20 år gamla uppgifter hade förts in i en födelsebok? Jo, 
det kunde vara så att prästen först vid en vigsel upptäckte 
att brudens födelse inte var noterad i dopboken. Då rät-
tade han till sin företrädares eller sitt eget misstag och 
förde in födelseuppgiften i årets dopbok. Det är en ren 
slump om man upptäcker en sådan födelsenotis. Den 
står ju inte under rätt år och månad i boken utan under 
det datum då vigseln ägde rum, 20 eller fler år efter det 
att dopet verkligen ägde rum.

Anders kom med en del matnyttiga tips för att 
hitta uppgifter om anor från tiden innan det finns hus-
förhörslängder. Genom tabellverket 1750 ställde staten 
krav på att sockenprästerna skulle föra uppgifter på vem 
som föddes, gifte sig eller dog i socknen. Därför finns det 
för de flesta socknar dop-, vigsel- och dödböcker från ca 
1750 eller t.o.m. tidigare. Anders jobbar själv så att han 
försöker att med utgångspunkt från det första husförhöret 
i en socken hitta personer som registrerats i längden, men 
där det saknas uppgift om deras födelsetidpunkt eller 
ålder. Därefter söker han efter dessa personer i vigselbo-
ken. Då kan man få uppgifter om makarna som kan leda 
till vidare forskning i födelseböcker och dödböcker. Med 
en gnutta flax så kan du kanske med utgångspunkt från 
en dödsnotis hitta uppgifter om exempelvis föräldrar eller 
barn om gårdsnamnet är noterat i dödboken.

Arkiv Digitals vigselregister
För den som söker sina anor i Skåne tillhandahåller Arkiv 
Digital gratis ett vigselregister, som ni hittar på Arkiv 
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Digitals hemsida under fliken Släktforskning. Därefter 
väljer ni Sökbara register. Det finns fem tillgängliga 
register, men här är det Vigslar (Skåne) längst ned som 
är intressant. Arkiv Digital skriver; Då det inte finns 
husförhörslängder är vigslarna ett bra sätt att få reda på 
var en person kommer ifrån. Då det är ganska vanligt 
förekommande att man flyttar från sin födelseförsamling 
är ett vigselregister över större områden ett bra hjälpmedel. 
Register är från Skåne och innehåller vigslar från äldsta 
tid till 1800 (ibland längre fram).

Vigselregistret är uppställt häradsvis och dessutom 
finns städerna med. Det innehåller nästan 205 000 
registrerade vigslar. Dessutom redovisas Charta Sigil-
lata. För åren 1733-1748 utgick en särskild skatt på 
lysningar till bröllop. I samband med att man tog ut 
lysningen hos prästen fick man erlägga en “charta sigil-
lata” en stämpelpapperavgift. Denna avgift redovisade 
prästen sedan årsvis vidare till kronan genom utdrag ur 
lysnings- och vigselboken. I vissa fall framgår det bara 
vilket pastorat (två församlingar) lysningen kommer ifrån, 
ibland är det osäkert vilket år det handlar om, men ändå 
är det ett bra ersättningsmaterial för de socknar där det 
idag saknas lysnings- och vigselböcker. Kolla på sidans 
söktips innan du drar igång sökandet och kom ihåg att 
också detta register är en andrahandskälla. Uppgifterna 
bör kontrolleras i berörda vigselböcker. 

Bouppteckningsregister hos Arkiv Digital
En annan källa är bouppteckningar som kan ge upp- 
gifter om vilka som ärver den döde och vilka släktingar 
som är närvarande vid bouppteckningen och deras 
släktskap. Arkiv Digital tillhandahåller gratis även ett 
bouppteckningsregister över delar av Skåne. Det finns 
under rubriken Släktforskning/Sökbara reg-
ister/Bouppteckningsregister på hemsidan. 
Registret innehåller nästan 165 000 poster. 
Du söker efter en avliden person. Genom 
registret får du reda på vid vilken häradsrätt 
som bouppteckningen arkiverats och du får 
även en beteckning på bouppteckningen. 
Med den går du till den häradsrättens arkiv 
i AD OnLine, vilket kräver abonnemang. 
Under häradsrätterna finns bouppteckning-
arna, det kan röra sig om otaliga volymer vid 
en häradsrätt. Du fick ju en beteckning på 
bouppteckningen och den ska du försöka 
återfinna i det bouppteckningsregister som 
finns längst ned i rullgardinslisten efter alla 
bouppteckningsvolymerna. 

Jag har valt en Ola Jepsson, Önnestad 15; som 
avled den 25/11 1772, vars bouppteckning finns 
Västra Göinge häradsrätts arkiv med beteckning-
en 1772-73:16. Västra Göinge häradsrätts arkivs 
bouppteckningsregister är uppställt alfabetisk ord-
ning på förnamn. Jag väljer volymen BouReg: 1 Ver:a 

(1690-1810). Ola Jepsson, Rusthållare finns längst ned 
på sidan 169 i registret (bild 890). Då går vi till län-
gden för 1772-73 och letar efter nr 16. Längden heter 
Västra Göinge häradsrätt FIIa:24. Redan i läng-dens 
innehållsförteckning hittar vi som No 16 Ola Jepsson. 
Bouppteckningen efter Ola Jepsson, i avskrift, finns på 
bild 860/sidan 16.

Kopiering i AD Online
I samband med bouppteckningar frågades hur man kan 
kopiera och skriva ut sidor från AD OnLine. Det gav 
Anders möjlighet att ge oss ytterligare tips. På verktygs-
raden i AD OnLine finns utskriftsfunktionen; en ikon 
som föreställer en skrivare. Med den skriver man ut en 
kopia av den bild som syns på skärmen. På menyraden 
finns det under Redigera flera olika kopieringsfunk-
tioner som en släktforskare kan ha nytta av. Anders  
visade olika sätt att kopiera in källhänvisningar direkt i 
en text eller i Disgen. En kopia av hela källhänvisningen 
för en viss sidas husförhör i Uppåkra lyder; Uppåkra 
AI:16 (1893-1899) Bild 144 / sid 149 (AID: v112901.
b144.s149, NAD: SE/LLA/13432). Väljer vi istället 
att kopiera ren källhänvisning blir resultatet; Uppåkra 
AI:16 (1893-1899) Bild 144 / sid 149. Anders menar 
att det senare alternativet ofta är tillräckligt. Titta gärna 
i AD OnLine på de andra sex kopieringsalternativen.

Avslutningsvis blev det frågestund. Kerstin passade 
på att tipsa om Släktdata där man kan forska gratis, 
www.slaktdata.org. Anders visade på vilka möjligheter 
som Disgen 8.2 d ger att jobba i två fönster parallellt 
och de möjligheter som finns att visa hur två personer 
är släkt, antingen genom att söka gemensamma anor 
eller gemensamma avkommor.

Efter dryga tre timmar var både deltagarna och 
värdarna nöjda med dagen och då hade vi också haft en 
rejäl fikapaus med skratt och skvaller. Jag hade nöjet att 
prata Lomma med två av de deltagande damerna och 
det vet ni att en sådan möjlighet försitter jag aldrig.

Mats J Larsson
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Somrar och sommarjobb 

För några veckor sedan läste jag i Sydsvenskan om 
Blå kaféet i Lomma. Det ligger strax norr om Al-

narps gamla skola på det som i min ungdom kallades 
Lomma Södra campingplats eller Öresundsparken. Då 
fanns inte Blå kaféet, men där uppfördes en byggnad 
under 50-talet med kiosk och senare kaffeservering.

På campingplatsen hade jag mitt första sommarjobb 
1955, året efter jag flyttat till Lomma. Jag och Sven, 
två år äldre och son till min frisör Konrad Carlsson, 
värvades av just Sydsvenskan för att sälja tidningen på 
campingen. Mor sydde oss två väskor i grönt markistyg 
och vi nasade tidningen under några sommarveckor. 
Lönen minns jag inte, men dessutom fick vi dricks som 
omsattes i Sjöbergs kiosk. Sven blev också frisör och 
övertog sin fars salong, men det är en annan historia.

Jag fick en sommarkompis från Malmö 1955. Jör-
gen Dalgart och hans familj bodde hos våra grannar i 
en liten stuga i trädgården. Fyra personer bodde i ett 
rum som var obetydligt större än en Friggebod. Jörgen 
som var två år yngre och jag var tillsammans och lekte 
under de veckor som familjens ferier varade. Vi byggde 
tält av gamla mattor i vår trädgård och vi sjöng El Baion 
som vi hört på radion, en kanal på den tiden. Refrängen 
gick; Oh, El Baion, alla vet att vi älskar varandra. Oh, 
El Baion, alla vet att vi älskar Baion.

Den sommaren lärde jag mig att simma. Jag hade 
prövat på konsten två somrar tidigare på skollovskoloni 
i Skälderviken. Simskolan höll till på badstranden 
norr om piren i Lomma. Dit cyklade jag med min ett 
år äldre nästkusin Bengt Nilsson. Simläraren kallades 
Gläns, sedermera gymnastiklärare i Lomma. Han bar 
badmössa. Vi lärde oss att simma i Öresund och tog 
järnmärket. När jag lärt mig simkonsten tillbringades 
ungdomssomrarna i fortsättningen med badbyxorna 
på cykelstyret.

Alnarp, ja! 1956 fick jag mitt första riktiga sommar-
jobb där, inte 11 år fyllda. Det var säkert inte lagligt, 
men det tänkte ingen på då. Min nästkusin Bengt och 
jag cyklade dit och sökte jobb hos Helge Nilsson på 
- och håll i er nu - Statens 
Centrala Frökontrollanstalt, 
söder om Alnarps skola mitt 
emot Mellangård. Vi fick 
jobbet och det innebar att 
jag tillbringade ytterligare 
tre somrar där med nosen 
i den skånska myllan. För 
1 kr och 4 öre i timmen 
lukade jag ogräs och fick 
lära mig att gallra grönsaker 
enligt konstens alla regler. 

Vi använde långa stickor med 
markeringar för olika grönsaker, 
morötter, palsternackor, rädisor 
etc. En planta fick stå vid mark-
eringen, resten drog vi upp. Efter 
åren i Alnarpsleran är jag för evigt 
botad från trädgårdsarbete!

Men pengarna var ju bra att 
ha. Första sommaren köpte jag en 
klocka hos urmakare Lundquist 
vid torget och lönen räckte även 
till en läderkula med snörning hos 
cykelhandlare Dagner. Lyckan var 
fullkomlig! På morgnarna minns 
jag att jag njöt av utsikten söderut mot Malmö och över 
Öresund. Ofta en lätt sommarvind, luftiga molntussar 
över sjön, som vi sa i Lomma, och i fjärran kunde man 
skymta silhuetten av Kongens by. Dessutom lukten av 
tång förståss. Eftersom det var långt före brons tid kunde 
vi tävla om vilken av Öresundsbolaget stora båtar som 
plöjde över sundet - var det Gripen, Absalon, Örnen 
eller Öresund eller rent av tågfärjan Malmöhus? Den 
utsikten kan vi inte njuta av nu, men bron är också fin, 
på sitt sätt.

Om minnet inte sviker mig så var 1956 första som-
maren som man upptäckte att fartyg spolade sina oljetan-
kar i sundet. Mor hjälpte mig att tvätta bort smeten, när 
jag hade badat vid Lomma Saltsjöbad. Även sommaren 
1956 fick jag en sommarkompis från Malmö. Han hette 
Sven Knutsson och bodde hos sina morföräldrar på 
Strandvägen mitt emot Folkets Hus. En sommar fylld 
av fotboll och indianer och cowboys. Fotboll spelade vi 
på Mårtens äng söder om idrottsplatsen. Cowboys och 
indianer var vi överallt utom på idrottsplatsen där vakt-
mästare Frans Andersson var kung. Idrottsplatsen fick 
bara nyttjas under Nikes pojklagsträningar, måndags- 
och fredagskvällar. Basta!

Sommaren 1957 blev jag vän med Lennart An-
dersson, som jag hängde ihop med ända till det blev 
dags att göra lumpen. Lennart var också Malmöpåg. 
Han bodde på Ribersborg och gick på Realskolan. På 
somrarna bodde Lennart och hans föräldrar i en som-

marstuga på Svanegatan, två 
kvarter bort. På den tiden 
fanns det sommarstugor i 
villabebyggelsen i Lomma. 
Eric Persson, hövdingen i 
MFF, hade en sommarbostad 
på Linneavägen. Jag tror att 
sommarsporten 1957 var 
fotboll. Lennart var en habil 
fotbollsspelare och spelade 
center i Nikes pojklag och 
senare i juniorlaget. Hans 

Mitt föräldrahem på Idrottsvägen 24

Redaktören före Alnarpseran
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Kom igång med Disgen

Distansutbildning för nybörjare som 
även andra kan ha nytta av. Du läser 
kursen i din egen takt på tider som 
du själv väljer.

Du får lära dig att mata in din 
närmaste släkt i Disgen och lägga till 
bilder. Du söker efter fler släktingar 
på Arkiv Digital, CD-skivor och i 
Disbyt. Kursen avslutas med att du 
gör en egen antavla med bilder.

Kolla in kurserna på kurs.dis.se! 
Anmälan sker på kurs.dis.se/bengt/
anmalan.shtm.

Välkommen du med!

plats på planen var i den 
yta som nu kallas boxen, 
ett då för oss pågar okänt 
begrepp. Kort sagt Len-
nart var en måltjuv av rang, 
trots att han ofta snubb- 
lade omkring på planen. 
Snubble-Lennart blev hans 
smeknamn, som byttes till 
Snaps i junioråldern, men det 
är en annan historia.

Lennart flyttade tillbaka 
till sta´n när höstterminen  
började, men hans familj 
vistades ofta i sommarstugan 
på helger. På lördagseftermiddagen kom så Lennart 
och vi kunde vara tillsammans igen. Efter att ha varit 
sommarkompisar blev vi helgkompisar. Jag minns att 
jag längtade efter att Lennart skulle komma. Vi spelade 
kort och andra spel och vi sparkade fotboll eller spelade 
landhockey på Idrottsvägen. Det var innan Malmöbus-
sarna började köra den vägen. Grindstolparna som 
aldrig fick en grind blev vårt mål. Så småningom revs 
sommarstugan och familjen Andersson kunde flytta in 
i en röd enplans tegelvilla på tomten. Lennart fortsatte 
att gå på Realskolan i Malmö, men han kom hem varje 
kväll. Då kunde vi träffas oftare, men det blev ändå 
mest på helgerna.

Sommaren 1959 skulle min ålderskull konfirmeras. 
Då fick jag ledigt från Frökontrollanstalten några 
timmar och cyklade från Alnarp, via tvagning och 
byte av kläder på Idrottsvägen, till Lomma kyrka. 

Sölvesborgs Släktforskarförening
Lördagen den 4 maj kl. 13.30 

Sölvesborgs Folkets Hus 

Jojje Lintrup; Släktforskning för invandrare

Vi lever i en alltmer internationell värld. 
Jojje Lintrup leder ett projekt på Släkt-
forskarförbundet med syfte att engagera 
personer med utländska anor i släktforsk-
ningen. Målet är att locka invandrare att 
börja släktforska innan man tappar bort 
kontakten eller det blir omöjligt att kom-
municera med ursprungsländerna.

Att fundera över: Släktforskningen 
kommer relativt snart att internationa-
liseras eftersom så många svenskar kom-
mer att ha utomeuropeiska rötter. Många 
släktforskare har eller kommer att få 
barnbarn med rötter i utlandet.

Där höll kyrkoherden, 
sedermera kontrakts-
prosten Torsten Berg-
lund i undervisningen. 
På söndagarna var det 
obligatorisk närvaro i 
högmässan. En söndag 
var många pojkar från-
varande vid högmässan 
och på kyrkoherdens 
fråga på måndagen om 
varför, svarade någon; 
Vi hade ju bortamatch 
i Åkarp! - Vem är er 
ledare? frågade kyrko-

herden. - Sigfrid Andersson blev svaret. Vad som hände 
därefter vet ingen av pojkarna, men att Sigfrid Anders-
son var inte längre var vår lagledare fick vi snart klart 
för oss!

På tal om södra campingplatsen. Innan kaféet bygg-
des låg en miniatyrgolfbana närmast Strandhusen. Jag 
vet att det heter bangolf nu, men inte då och det kan 
göra detsamma, eftersom banan har skattat åt förgäng-
elsen sedan länge. Min dåvarande fästmö, min nu-
varande hustru, har emellertid klubbrekordet på denna 
golfbana sedan 1966. På hål 14 slog hon, när hon efter 
sex försök tröttnat på mina kamraters glada tillrop, till 
bollen på volley. Den hamnade inte i hålet - den bara 
försvann. Vi letade och hittade bollen långt på andra 
sidan klubbhuset. Föreståndaren sa att det var rekord; 
det var första gången någon slagit över klubbhuset!

Mats J Larsson

Konfirmation Lomma Kyrka 1959, redaktören, Anna-Birgitta Nilsson, Göran 
Jeppsson, Ulla Nilsson, Ronny Blom och Britt Persson (foto J Öberg)
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Disbyt-
spalten

Länsfrågor och ortsfrågor

Jag passar på tillfället att som ordförande i DIS syds 
valberedning be medlemmarna om förslag till funk-

tionärer i vår förening. Uppmaningen kan ni 
läsa i inbjudan till årsmötet på nästa sida. 

Jag har ju också nöjet att vara Disbytombud. 
Det är ett trevligt uppdrag och mycket lärorikt. 
Under 2012 har jag tagit emot och bearbetat 
258 Disbytbidrag med totalt 1 315 837 per-
soner registrerade. 

15 672 frågor på namn, 9 994 frågor på län 
och 22 848 frågor på församling har jag bear-
betat med Disbytprogrammet. En del bearbetas 
automatiskt av programmet och en del tar jag 
manuellt hand om. Observera att de förslag till 
ändringar som ni får i B-filen måste kontrolleras 
innan ni ändrar i er egen släktforskning. Annars 
kan resultatet bli helt galet. Ibland får jag göra 
lite efterforskningar för att förslaget skall bli 
rätt och rimligt.

Länsfråga
Här har jag fått en Länsfråga på Övraby och som ni 
kan se på bild 1 till höger så förekommer Övraby 65 
gånger. Dessutom finns Övraby Fårarp och Övraby 

Nedraby ett stort antal gånger, totalt över 200 poster. 
Här tycker jag det är viktigt att kunna lämna ett rimligt 
förslag. Vid kontroll i Ortsdataskivan ser jag att Fårarp 
finns i församlingarna Stora Köpinge och Fjälkestad. 
Nedraby finns i Övraby församling och i Grytnäs 
församling. Jag kollar i Stora Köpinge Husförhör och 
hittar byn Fårarp där. Mitt förslag blir en ändring till 
Stora Köpinge (L) i stället för Övraby (L) Övraby där 
Fårarp förekommer. För enbart Övraby skriver jag inget 
förslag och för Övraby Nedraby anger jag Övraby (L) 
då Nedraby ligger i Övraby församling.

I det svarsmail som jag skickar till medlemmen 
skriver jag en kommentar om detta.

Ortsfråga
Här har jag en Ortsfråga på Lunnarp. Lunnarp finns 
i Mjölby, Sya, Södra Ljunga, Kånna, Kverrestad och 
Bonderups församlingar. Eftersom det står hänvisning 

till födelseboken i Kverrestad föreslår 
jag Kverrestad (L), se bild 2 här till 
vänster.

Jag försöker skriva kommentarer 
om viktigare saker i mitt svarsmail 
samtidigt som jag rättar. Hoppas att 
ingen tar illa upp då alla kommen-
tarer skall uppfattas som konstruktiv 
kritik.

Christer Thörn 
Disbytombud 
disbyt@dis-syd.se
0709-967687

Bild 2

Bild 1
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Välkomna till Årsmötet 2013
Söndagen den 14 april kl. 13.00 – 16.00

i Landskrona församlingshem

Program

Landskrona under 600 år, föredrag av 
Sven-Erik Thosteman

Föreningen bjuder på kaffe eller te 
och smörgåsar

Årsmöte; dagordning, årsberättelse, 
bokslut och valberedningens förslag 
finns på hemsidan

Efter årsmötet finns det möjlighet att 
söka i Disbyt, träffa styrelsen m.m.

DIS Syd kallar sina medlemmar till 
årsmöte söndagen den 14 april kl. 
13. Årsmötet äger denna gång rum 
i det 600 årsjublerande Landskrona. 
Möteslokalen ligger i Landskrona 
församlingshem i hörnet av Artilleri-
gatan och Eriksgatan. Den som tror 
mera på GPS följer anvisningen WGS 
84, N55°53.035’, E12° 49.089’.

Välkomna till årsmötet och påverka
 föreningens verksamhet eller bara umgås 

en stund med likasinnade

Ordföranden i vår valberedning, 
Christer Thörn, önskar förslag på en 
ny revisorssuppleant och ledamöter i 
valberedningen. Har du lite erfarenhet 
av redovisning eller kassörsarbete kan 
detta vara ett uppdrag för dig. Christer 
tar även emot andra förslag om upp-
drag i vår förening. Kontaktuppgift-
erna finns längst ned på sista sidan.

2013 firar Landskrona att det gått 
600 år sedan Erik av Pommern 
utfärdade stadens första privilegie-
brev. Hur firar man en stad som 
fyller 600 år? Det och Landskronas 
förändringar under 600 år kommer 
föredraget på vårt årsmöte att handla 
om. Föredragshållaren heter Sven-
Erik Thosteman. 
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Utvandrare och passagerare från Göteborg
Hos SVAR kan man nu hitta inskannade uppgifter om 
personer som utvandrat via Göteborg mellan 1920 och 
1951. Materialet ingår i Göteborgs poliskammares arkiv. 
Mellan åren 1850 och 1930 utvandrade ca 1,3 miljoner 
svenskar till främst Nordamerika. Göteborg var den 
viktigaste avresehamnen. Det gör Göteborgs poliskam-
mares arkiv till en av de mer betydelsefulla källorna när 
det gäller efterforskning av svenska emigranter. I mate-
rialet kan du söka efter namn, födelsedatum, födelseort, 
bostadsort, yrke, avresedatum samt fartygets namn 
och destination. Du kan även hitta kontraktsnummer, 
vilken klass resan skedde under, biljettnummer, rederi 
och slutdestination. Det äldre materialet för perioden 
1869-1920 kommer att skannas under året.

300 filmer ur Filmarkivet gratis på nätet
Detta är kanske inte släktforskning, men dock en 
rejäl kulturskatt. Svenska Filminstitutet och Kungliga 
biblioteket har samarbetar och lägger ut filmer gratis 
på nätet. Hundra års historia finns nu tillgängligt för 
allmänheten och mera lär komma. Gå in på www.
filmarkivet.se och titta.

Köpenhamns polisregister 1890-1923 
Københavns Stadsarkiv har nu gjort Köpenhamns polis-
register tillgängligt online. Registret innehåller mer än 1 
miljon sökbara personer och av dessa är 50 000 svenskar. 
Tjänsten är gratis. Läs mer på politietsregisterblade.dk.

Centrala Soldatregistret flyttar
Centrala Soldatregistret har i många år tillhandahållits på 
webben via DIS försorg. Nu har man uppdaterat data-
bastekniken och därmed flyttar databasen till servrar som 
Linköpings universitet ansvarar för. Den nya databasen 
hittar du på denna adress http://www.ep.liu/databases/
soldatregister/default.sv.aspx. Soldatregistrets hemsida 
är http://www.soldatreg.se. Föreningen DIS tackar för 
ett långt samarbete och önskar Soldatregistet lycka till 
i de nya lokalerna!

Nu finns handbok nummer 5 i Rötterbokhandeln! 
Med hjälp den femte boken i Sveriges Släktforskarför-
bunds handboksserie får du fram mer 
och fylligare information om bruks- 
smederna i släkten. Smeder var en flytt-
benägen grupp som ofta är svåra att följa 
genom handlingarna. I boken Smedfor-
ska! av Ulf Bergren får du bland annat 
tips om hur du forskar på valloner och 
andra tidiga smeder, invandrade eller 
svenska, om smedernas arbete under 
olika tider och mycket mera.

Sveriges dödbok 6 blir den sista
Det är många som har haft stor nytta och glädje av olika 
versioner av cd/dvd:n Sveriges dödbok. Men efter Sver-
iges dödbok 6, som kommer under 2014, är det slut. 
Det blir den sista skivan vi ger ut av Sveriges dödbok, 
säger Barbro Stålheim, ordförande i Sveriges släktfor-
skarförbund. Projektet Namn åt de döda, som leds av 
Anna-Lena Hultman, startades 2002. Hon hoppas nu 
på en stor insats under 2013 så att det bli en så kom-
plett dvd som möjligt. Version 5 innehåller uppgifter 
om cirka 7,9 miljoner personer för åren 1901–2009. 
Sveriges dödbok 6 kommer att innehålla uppgifter om 
döda i Sverige för åren 1901–2013.

1930 års befolkning på dvd
Nu kan det bli en dvd med Sveriges befolkning 1930. 
Vetenskapsrådet har nyligen tilldelat Riksarkivet, 
Stockholms stadsarkiv samt universiteten i Göteborg, 
Lund och Umeå sammanlagt drygt 5,6 miljoner kronor 
för att under tre år digitalisera 1930 års folkräkning. 
Projektet kommer att ledas och administreras av Riks-
arkivet SVAR. Målet är att 1930 års folkräkning ska 
registreras och kodas för att göras tillgänglig för historisk 
och demografisk forskning. Sedan tidigare finns det cd/
dvd för Sveriges befolkning 1880, 1890, 1900, 1970, 
1980 och 1990.

Släktforskardagarna i Karlstad 2014
Det blir Karlstad som tar hand om Släktforskardagarna 
2014. Som värd för arrangemanget står Värmlands 
Släktforskarförening och som tidigare år förväntas det 
komma mellan 4 000 och 5 000 besökare. Mässan 
den 29–31 augusti hålls i Karlstad Congress Culture 
Centre, som är en av Nordens största mötesanlägg-
ningar. Medarrangörer är Sverige America Centret och 
Arkivcentrum, Karlstad. Temat för mässan blir migra-
tion. Släktforskardagarna har arrangerats sedan 1987. 
Karlstad stod för värdskapet även 1999. Värmlands 
Släktforskarförening bildades 1983. Släktforskar-
dagarna 2013 arrangeras i Köping den 23–25 augusti 
(se annons på sidan 14).

                   Sjukdomsnamn på nätet
Linköpings universitet har en databas 
med sjukdomsnamn där man kan söka 
på latin, svenska och gamla folkliga 
benämningar. Du hittar databasen på föl-
jande adress www2.ep.liu.se/databaser/
medhist/sok/sjukDB.asp.

DISkutabelt har saxat i följande källor;  Hel-
singborgs Dagblad, Nättidningen Rötter, 
DIS hemsida och Sysslingen, medlemsblad 
för Södra Roslagens släktforskarförening.

Saxade notiser & tips
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Herrskap och tjänstefolk

Elisabeth Reuterswärd hade engagerats som före-
dragshållare på Kristianstadsbygdens Släktforskar-

förenings årsmöte i Skepparslöv. Över 80 medlemmar 
kom till församlingshemmet intill kyrkan och extra 
stolar fick i en hast ordnas fram för att alla skulle få 
sittplatser. Elisabeth Reuterswärd har tidigare varit 
arkivarie på Landsarkivet i Lund. Hon har dessutom 
skrivit en del böcker, senast Fader okänd (2011, Sver-
iges Släktforskarförbunds Handböcker 2).

Ämnet för föredraget hette Herrskap och tjänstefolk 
på gods i Skåne. I inbjudan till årsmötet stod det; Skåne 
är ett godsrikt landskap. Så är det också i våra trakter. 
Varje gods förknippas med en eller flera namnkunniga 
adliga ätter. Men till godset var också knutet en stab av 
tjänstefolk, husmor, rättare, pigor, drängar, smeder, jäg-
mästare m.fl. Hurdan var relationen mellan herrskapet 
och dess tjänstefolk och folket på den omgivande landsbyg-
den? Föreläsaren själv samt presentationen av ämnet 
lockade den stora åhörarskaran.

Elisabeth inledde med att berätta att hon inspirerats 
i ämnesvalet av den nyss avslutade tredje säsongen av 
den engelska serien i Sveriges television Downton Abbey 
som handlar om herrskap och tjänstefolk, men även 
av den mer än tjugo år gamla engelska TV-serien som 
just hette Herrskap och tjänstefolk 
på svenska. Många släktforskare 
har i sina anor säkert funnit 
människor som arbetat på skån-
ska gods och några har kanske 
släktingar bland forna tiders 
herrskap. Hon presenterade kort 
det källmaterial hon använt. I 
Kristianstads län fanns det 38 
herrgårdar och slott. Hon hade 
valt Vittskövle slott, söder om 
Kristianstad, för sitt föredrag. Godsarkivet finns på 
landsarkivet i Lund. Elisabeth har studerat den senare 
delen av 1800-talet.

I Sveriges befolkning 1880 och husförhörslängder 
har hon tagit reda på vem som arbetade på Vittskövle 
slott och i godsets arkiv har hon studerat löner, an-
ställningsbevis, städjobevis, men hon har också läst 
korrespondens och rättegångshandlingar. Vi fick en 
nyttig lektion om både legostadgan och tjänstehjon-
stadgan som reglerade relationerna mellan herrskap 
och tjänstefolk. Bl.a. krävdes gudfruktigt, troget, nyk-
tert, flitigt och sedligt leverne. Godsherren hade rätt 
att använda husaga vid bestraffning och om en anställd 
framhärdade att bryta mot legostadgan kunde han eller 
hon vräkas ur tjänsten. Det fanns också regler om att 
inte klaga på maten, inte säga något nedsättande om 
herrskapet och att inte gå på krogen utan lov.

På Vittskövle var slotts-
hierarkin uppenbar, enligt 
Elisabeth. Slottsherre var 
ryttmästaren och greven 
LG Stjernswärd. 51 per-
soner fanns på slottets 
lönelista från bokhållare, 
betjänter och mamseller 
via kokerskor och tvät-
terskor till vanliga drängar 
och statdrängar. Dessutom hade slottet en egen kyrka 
med patronatsrätt, d.v.s. rätt att utse präst och organist, 
också avlönade av herrskapet.

Slottets inspektor hade en årslön på 2 000 kr, men 
han hade ingen tjänstebostad utan fick stå för hyran själv. 
Elisabeth har i en portal för historisk statistik (historia.
se) funnit att årslönen med dagens penningvärde skulle 
motsvara 1 miljon kr, men omräknat i köpkraft endast 
98 000 kr. En betjänt med fri mat, bostad och uniform 
hade 314 kr om året (276 000 kr nu men endast 15 000 kr 
i köpkraft). En dräng tjänade 45 kr om året (80 000 kr nu, 
2 200 kr i köpkraft) medan husmamsellen tjänade 300 kr 
om året (nu 264 000 kr, 14 600 kr i köpkraft) men hon 
hade då fri bostad och mat. Hönsvakterskan fick 30 kr 
om året och hade fritt vivre (nu 26 000 kr, köpkraft 1 450 
kr). Mjölkerskan, som dessutom hade hand om kloset-

ternas, rengöring, fick som ersättning 
ett antal tunnor råg och malt. Hon 
var troligen statarhustru. 

Även dagsverken som gjordes för 
slottet finns redovisade. Slottsherren 
skulle dessutom svara för tjänste-
folkets försörjning på ålderdomen.

Vilka arbetsuppgifter som ålåg 
tjänstefolket var noga reglerat; vilka 
plikter huspigorna (t.ex. bära upp 
vatten före vattenledningarnas tid), 

tvätterskorna, kördrängarna m.fl. hade att utföra. Allt 
linne, sänglinne, dukar, servetter o.s.v. var numrerat och 
tvätterskan hade att redovisa linnet efter varje tvätt. 

Elisabeth rekommenderade oss att läsa Årstafruns 
berättelser som ger en uppfattning om det dagliga livet 
på en herrgård med småbråk, husaga och alkoholism hos 
tjänstefolket. På Vittskövle residerade under 1800-talet en 
major Stjernswärd (farfar till ovannämnde ryttmästare). 
Hans bråk med tjänstefolket kan studeras i domböckerna 
(1862 och 1863). Han hade två husmamseller som båda 
ville sluta sina anställningar, något som han motsatte 
sig. Tvisterna slutade i domstolen med majoren som 
förlorande part. 

Mats J Larsson
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Utförligt men svårtolkat

Senaste Macspalten hade rubriken ”Kort fråga som 
fick ett utförligt svar”. Men, svaret var tydligen inte 

tillräckligt utförligt, för jag fick ganska omgående ett 
brev med fler frågor, från Kristian A i Varberg. 

Mitt svar som jag tyckte var så utförligt, var tydligen 
svårtolkat, och då måste det förtydligas. Jag infogar mina 
svar direkt efter Kristians frågor. Svar som andra forskare 
kanske kan ha glädje av. Kristians brev löd så här:

”Hej! Jag läser ditt svar om datorprogram i Diskutabelt. 
Jag har fortfarande inte installerat något program, trots att 
jag forskat en del, eftersom jag just jobbar med Mac och 
tvekar. Jag blev inte så mycket klokare efter ditt svar, men 
så är ju vi människor– vi vill ha klara svar; gör så!

Jag vill helst inte behöva skapa en partition, för då be-
höver jag väl starta om datorn varje gång jag ska använda 
den, och sen starta igen när jag vill jobba i Mac?

Svar
Väljer man en Emulator, som t.ex. Parallells, kan man 
jobba parallellt i både Mac- och Windowsmiljön och 
man behöver inte starta om. Se på bilden längst ned på 
sidan, där Disgen och Reunion är öppna samtidigt.

Sen innebär det ju också att jag måste köpa Windowspro-
grammet förutom släktforskarprogrammet.

Svar 
Ja, det är riktigt, och dessutom Windows operativ-
system.

Så min fråga är egentligen den bakvända; Vad är nack-
delen med Reunion? Är det problem att exportera Gedcom-
filer, som går att använda i pc-program?

Svar
Nej.

Om jag vill lägga något på ett USB-minne och visa för 
en släkting. Går det att göra utan att släktingen har ett 
släktforskarprogram? Är det någon skillnad för pc och 
mac?

Macspalten
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Svar
Det är ingen skillnad, man skapar 
en Word- eller HTLM-fil, som går 
att läsa i både Mac och PC.

Sämre koppling med andra program 
eller nätet?
Svar 
Nej.

Svårare att lägga in bilder eller länkar 
till nätet?
Svar
Nej tvärtom, när det gäller bilder, 
grafik, html, anträd och antavlor är 
Reunionprogrammet superbt. På 
bilden här intill ses ett exempel på 
en antavla skapad i Reunion.

Eller vad är haken?
Svar
Det skulle i så fall vara den an-
norlunda numreringen, som kan 
kännas lite främmande för svenska 
forskare och att programmet saknar 
svensk handledning. Men program-
met har en utomordentlig engelsk 
manual, som man klarar sig med 
om man kan lite ”skolengelska”.

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

DISkutabelt har tidigare publicerat efterlysningar 
bl.a. från Svend Vilborg i Charlottenlund. Nu 

återkommer Svend med en ny efterlysning, som jag 
väljer att publicera på originalspråket, så att den också 
blir en övning i danska.

Hej Mats!
Jeg har tidligere haft en annonce i dit blad og skal 

bede dig bringe en ny (med mindre du selv kan besvare 
mit spørgsmål).

Svend Willborg/Cathrina Petersson

Den første af mine svenske aner, der kom til Danmark 
(København), var Svend Willborg født 19/10 1789 i 
Karlshamn, Blekinge og døbt der 23/10 1789. Han kom 

til København ca. 1810-16 og blev skomagermester. D. 
24/12 1817 blev han gift i København med Cathrina 
Petersson ligeledes født i Karlshamn ca. 1798. De må 
have fået udrejsetilladelse af de svenske myndigheder. 
Hvor kan jeg finde disse tilladelser, eller på anden måde 
finde ud af, hvornår de forlod Sverige og forhåbentlig 
også se, hvornår Cathrina blev født og døbt? Jeg vil være 
taknemmelig, hvis nogen kan hjælpe mig.

Venlig hilsen

Svend Vilborg

Margit og Svend Vilborg, Sagaparken 4, DK-2920 
Charlottenlund +45 3990 0960 msvilborg@it.dk

Annonce fra Danmark
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Välkommen till Köping vid Mälarens början i gränslandet 
mellan Bergslagen och Mälardalen

Släktforskardagarna 2013 arrangeras i Köping den 23-25 augusti av Västra Mälardalens Släktforskare med 
verksamhet i Västra Mälardalens kommuner, Köping, Arboga och Kungsör, i samarbete med Sveriges Släktfors-
karförbund. Huvudsponsor är Arkiv Digital. Verksamhetsstöd ges av NBV.

Köping kommer under tre dagar bli platsen där släkten står i fokus. Det blir utställningar, föreläsningar och 
seminarier för alla med intresse för släkt- och hembygdsforskning. Större delen av arrangemanget kommer att 
äga rum i Köping Arena, Ullvigymnasiet och Forum. Gör släktforskardagnas hemsida till favorit; sfd2013.se.

Årets tema är Bergslagen och järnet
Släktforskardagarna arrangeras varje år någonstans i Sverige. Det är ett tredagars arrangemang som lockar 

släktforskare från hela Norden. Besökssiffran brukar passera 4 000.
Sveriges Släktforskarförbund har 167 medlemsföreningar med ca 76 000 medlemmar. Föreningen Västra 

Mälardalens Släktforskare har ca 400 medlemmar.

Nytt från 
Landsarkivet

Den 3 december 2012 
påbörjades flyttningen 

av arkiven från Landsarkivets 
gamla huvuddepå på Dalbyväg- 
en i Lund till Arkivcentrum 
Syd på Gastelyckan, Porfyrvägen 20. Sedan den 15 
februari är den gamla depån på Dalbyvägen stängd. 
Landsarkivet räknar med att flytten kommer att pågå 
under hela första halvåret 2013.

Under denna period kommer möjligheterna att 
tillhandahålla arkiven dessvärre att vara mer eller min-
dre begränsade. Landsarkivet inser att detta kommer 
att vara besvärande för alla som behöver information 
ur arkiven, men hoppas samtidigt på förståelse för de 
svårigheter som flyttningen medför. 

Landsarkivet flyttar

Flytten medför begränsad tillgänglighet 
till arkiven 

Kyrkoarkiven från Skåne, Halland och Blekinge 
är sedan mitten av februari tillgängliga för forskning 
igen. Sedan slutet av februari flyttas domstolsarkiven.
Häradsrätternas arkiv blir tillgängliga först efterhand 
som de flyttas. Det är begränsad eller ingen framtagning 
av detta material medan arkiven flyttas. Arkiv som ännu 
inte flyttats från depån på Dalbyvägen är inte tillgängliga 
på Arkivcentrum Syd förrän de flyttats dit. 

Tag därför under våren för vana att kontrollera på 
Landsarkivets hemsida eller per telefon vilka öppettider 
som gäller och vilka arkivmaterial som är tillgängliga.

Mats J Larsson

Uppgifterna i texten har hämtats från landsarkivets hemsida.
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Program för DIS Syd våren 2013
Reservation för ändringar – kontrollera på vår hemsida www.dis-syd.se

ÅRSMÖTE DIS Syd
2013-04-14
Plats: Landskrona församlingshem som ligger i hörnet 
av Artellerigatan och Eriksgatan
Tid: 13.00 -16.00
Föredragshållare: Sven-Erik Thosteman talar om 
Landskrona under 600 år

ÅRSMÖTE SGF
2013-03-23
Plats: Arkivcentrum Syd, Lund
Tid: 9.30 - 15.30 är utställningen öppen,
SGFs årstämma börjar kl. 10.30

ESLÖV
Plats: ABF-lokalen Palmgatan 6
Tid: 13.00 -16.00
Kontaktperson: Kerstin Olsson 
kerstin@dis-syd.se, 070-93 75 914
Kostnad 30 kr inklusive kaffe och smörgås

2013-04-06
DISGEN-träff
Tema: HTML-export och mallar i Disgen

2013-04-27
DISGEN-träff
Tema: Dubblettsökning, flytta och koppla personer

2013-05-04
PC/MAC-träff
Tema: Enkel bildhantering. Hur man får in foton i 
släktforskarprogram

2013-06-01
DISGEN-träff
Tema: Patrik Hansson svarar på inskickade frågor. 
Frågorna ska skickas i god tid till kerstin@dis-syd.se

HÖGANÄS
Plats: Kullabygdens Släktforskares lokal, Linné- 
gatan 15, Höganäs
Tid: 13.00 - 16.00
Kontaktperson: Gunnar Persson 
gunnar@dis-syd.se
Kostnad 30 kr per gång inkl. fika, ingen anmälan. 

2013-03-23
DISGEN-träff
Tema: Bygga och skriva ut an- och stamtavlor

2013-04-27
DISGEN-träff
Tema: Flytta och koppla personer, Disbyt

RONNEBY
Plats: ABFs lokaler på Kungsgatan 2
Tid: 10.00 - 14.00
Kontaktperson: Bo Lundgren
bo@elmedia.se, 057-244 13
Ingen anmälan behövs och fika serveras till självkost-
nadspris.

2013-04-27
DISGEN-träff
Tema: bestäms senare

SÖLVESBORG
Plats: ABFs lokaler på Hamngatan 6B
Tid: 16.00 - 19.00
Kontaktperson: Bo Lundgren
bo@elmedia.se, 057-244 13
Ingen anmälan behövs och fika serveras till självkost-
nadspris.

2013-04-28
DISGEN-träff
Tema: bestäms senare

Bidrag till DISkutabelt

Vill du dela med dig av dina erfarenheter av släktforsk-
ning 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 13 maj 2013.

Jan Nilsson har fotat omslaget och porträtten på sid. 2, 
3 och 8 samt totempålen på sid. 14. S-E Thosteman har 
tillhandahållit sin egen bild. Församlingshemmet, flag-
gan och Vittskövle slott har hämtats från hemsidor för 
församlingen, Landskrona och slottet. Redaktören står 
för bilder på sid 4-7 och av Elisabeth Reuterswärd.
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Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning retur med 
den nya adressen till:

DIS Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund

B

 

 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 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!

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 Ledamot
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 070-9375914 kerstin@dis-syd.se Mac-ansvarig
Staffan Knös Kyrkogatan 5 372 30 Ronneby 070-5951338 staffan@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
Bengt Kjöllerström Östra Vallgatan 41 223 61 Lund 046-126018 bengt@dis-syd.se Disgen PC-användare
Caj Nilsson Herrevadsgatan 20 268 31 Svalöv 0418-668324 caj@dis-syd.se     Disgen PC-användare
Gunnar Persson Långarödsvägen 8 263 32 Höganäs 042-330515 gunnar@dis-syd.se Disgen PC-användare
Jan Nilsson Lagerlöfs väg 14 245 32 Staffanstorp 046-255788 jan@dis-syd.se Disgen PC-användare
Rune Jönsson Orienteringsgatan 4 291 66 Kristianstad 044-245217 rune@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.1957gmail.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
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 Disbyt-ombud, valberedn. ordf


