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Välkommen till DIS Syd
Vi gör din släktforskning enklare

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

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

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

• Intressanta föredrag och trevliga släktforskarkontakter

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

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

När du blivit medlem i föreningen DIS så bjuds du på första 
årets medlemskap i DIS Syd. Vi hoppas att du ska fortsätta 
vara medlem hos oss.

Allt detta får du som medlem i vår förening. Det kostar 
70  kr per år, 35  kr för familjemedlemmar och förutsät-
ter att du även är medlem i riksföreningen DIS.
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Hej alla medlemmar
Den här våren blev inte som vi 

tänkt oss och som vi planerat.  
Vår DISträffar blev inställda, cirklar 
avbrutna och vårt årsmöte i mars 
tvingades vi ställa in! Dessutom har 
vi tvingats att isolera oss från släkt 
och vänner och vi har fått lära oss 
ett nytt begrepp, social distansering 
och allt vad det innebär! Med andra 
ord, det har varit och är en jobbig och 
orolig tid för många av oss. Därför 
har för många av oss släktforsk-
ningen varit en bra sysselsättning i 
dessa corona-tider, en hobby som kan 
bedrivas i ensamhet och på distans, 
tack vare alla digitala hjälpmedel 
som finns tillgängliga idag. Inget ont 
som inte har något gott med sig. 

DIS Syd har, eftersom fysiska 
DISträffar inte har kunnat genom-
föras, under denna tid erbjudit och 
genomfört ett antal digitala DISträf-
far och Släktforskarcaféer. Dessa 
har vi erbjudit medlemmarna via 
nyhetsbrev, hemsida, facebook och 
i direktmail till medlemsgrupper. 
De digitala träffarna har mottagits 
mycket positivt och har i flera fall 
varit mycket välbesökta. När vi nu 
vant oss vid digitala träffar, så tror 
jag de har kommit för att stanna som 
ett bra alternativ till fysiska träffar.  

Så kom då äntligen den nya ver-
sionen av Disgen 2019 och med den 
vår app, Släkten, för android. Appen 

fungerar väldigt bra och är lätt att 
ladda ned och hantera, med över-
skådliga släkttavlor och personöver-
sikter och med bra sökmöjligheter. 
Tyvärr strular fortfarande Apple 
med att godkänna appen Släkten, 
och med att ta in den i sin AppStore. 

Vad händer då i höst? Tja, ingen 
vet hur allt kommer att utveckla 
sig, men tyvärr vet vi redan att årets 
Släktforskardagar i Skövde i augusti 
är inställda. Vi får  istället se fram 
mot Släktforskardagarna i Göteborg 
2021. 

DIS Syd planerar dock för DIS-
träffar och Släktforskarcaféer för 
hösten, som vi förhoppningsvis kan 
genomföra tillsammans på plats, 
men kanske måste vi ändra våra 
planer och genomföra dem digitalt 
i stället. 

Ett annat bra alternativ, för ny-
börjare, är att när vi inte kan träffas, 
att DIS Syd erbjuder möjligheten 
till Distansutbildning för Disgen 
2019, med egen handledare. Om du 
är intresserad, hör av dig till Anders 
Lindberg vår utbildningsansvarige 
(Hans kontaktuppgifter finns på 
sista sidan i tidningen).

Vi har beslutat att kalla till ett 
försenat årsmöte den 13 september. 
Med anledning av det osäkra läget 
kommer årsmötet att genomföras 
digitalt, med mötesverktyget Zoom. 

Därför kommer det att krävas anmä-
lan för att delta. (Inbjudan finns på 
sidan 5 i tidningen). För att få den 
senaste informationen om årsmötet 
och våra aktiviteter, tid och plats så 
följ oss på vår hemsida, på facebook 
och i vårt nyhetsbrev. 

Som avslutning vill jag gratulera 
vår vice ordförande Viveca Kristi-
ansen, som i vår fick Skurups kom-
muns kulturpris för sitt arbete och 
engagemang i bygdegårdsföreningen 
Rydsgårdshus. Grattis Viveca!!  
 

Ha en spännande och bra 
släktforskarsommar och höst önskar 

er ordförande 
Staffan E:son Knös

Bidrag till DISkutabelt

Vill du dela med dig av dina erfarenheter av släkt-
forskning med eller utan dator? Har du synpunkter 
på vår tidning eller vår förening. Vi tar gärna mot 
ditt bidrag i DISkutabelt. Kontakta i så fall vår 
redaktör Mats J  Larsson på 070-372  75 01 eller 
mats@dis-syd.se. Manusstopp för årets tredje 
nummer är den 23 september 2020. 

Material kan skickas till redaktören. Författarna 
får granska artiklarna före tryckning. Citat ur 
DISkutabelt får göras om källan anges. För åter-
givande av signerade artiklar samt illustrationer 
krävs tillstånd av författaren, illustratören eller 
fotografen.

Bilden på första sidan av stugan vid vattenspegeln har 
tagits av Bo Lundgren. Den är tagen vid Skräbeån, 
mellan vattenkvarnen i Nymölla och hängbron över ån. 
Övriga fotografer är Hans Bjernevik, Jan Nilsson, och 
redaktören. Ido Leden har lämnat illustrationerna till 
sin artikel liksom Lena Ringbrant Ekelund gjort till sin. 
Viveca Kristiansen har bidragit med foton till artikeln 
om Skurups Kulturpristagare.
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Måndagen den 16 mars på för-
middagen ledde jag min kurs 

Mats frågelåda på Nordöstra Skånes 
Senioruniversitet i Kristianstad. Jag 
hade haft femte träffen av åtta av 
Nybörjarkursen veckan innan. Det 
skulle visa sig bli de sista kurserna 
för min del under vårterminen 2020. 
Samma kväll meddelade Senioruni-
versitet att samtliga kurser ställdes 
in tills vidare. Endast fågel- och 
växtkurserna, som höll till utomhus, 
skulle fortsätta.

Coronan hade slagit till! Det 
skulle bli en vår och en sommar, som 
sent ska glömmas. Redan dagen efter 
ställdes körträffen i Åhus in. Det 
skulle visa sig att körverksamheten 
inte skulle återupptas förrän i maj, 
då vi kunde repetera utomhus vid 
församlingsgården i Nosaby. Inga 
kyrkokonserter blev det i påsk.

Samma vecka började jag och 
hustrun att handla mat och andra 
förnödenheter på nätet och hämta 
varorna utanför vår affär. Det har vi 
gjort i femton veckor nu och det har 
varit det minsta problemet. Vi har 
inte varit utan toalettpapper, som 
var en begärlig vara och hamstrades 
i början av pandemin. Däremot var 
vi utan jäst några veckor innan vår 
dotter förbarmade sig över sina för-
äldrar och skickade ett paket.

Vi och alla andra fick inrätta våra 
liv enligt Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Många press-
konferenser blev det på radio och 
TV och likaså många eftermiddags-
filmer på TV.

Simningen och vattengymnas-
tiken ställdes in. Motionen blev att 
hänga med på hustruns promenader. 
När hennes onda ben sa ifrån i maj 
blev det inga promenader heller. För 
tre veckor sedan började utomhus-
simningen på Kantarellenbadet i 
Åhus. Vi är några sjuttioplussare 
som simmar där på måndags- och 
torsdagsmorgnar. Därefter doppar 
vi oss i Hanöbuktens böljor. Härligt! 
I torsdags var det 19 grader.

Och det har inte gått någon nöd 
på oss. Men vi saknar allt som hör 

Redaktörens spalt
vårt normala liv till. Teater-, kon-
sert- och restaurangbesök, fikat med 
simmarkamraterna och snacket med 
kör- och släktforskarkompisarna – ja 
allt föreningsliv. Och så saknar vi att 
träffa de släktingar som vi brukar 
fira helger tillsammans med. Det 
blev ensamma påsk-, pingst- och 
midsommarhelger och så även Kristi 
Himmelsfärdsdag, som firades med 
bilutflykt till Hällevik, där vi pro-
menerade vid havet. Barnen och 
barnbarnen då? Ja, dem har vi hållit 
kontakten med via Facetime. Efter-
som de bor i Tullinge, Uppsala och 
Sundsvall är den vår vanliga kanal 
även i icke-coronatider. Men sonens 
50-årsdag i maj missade vi.

Till slut fick vi ställa in de ak-
tiviteter som vi verkligen sett 
fram mot. Mitt 55-års studentju-
bileum i Malmö, vår traditionella 
pingstträff med hustruns syskon 
och barndomskamrater, i år på 
Hönö i Bohuslän. Och till slut gav 
även arrangörerna av Hälleviks 
tradjazzfestival upp och ställde in 
årets evenemang i augusti. Och det 
smärtade mig att inte kunna delta 
i vår hedersklassföreståndares be-
gravning i Malmö. 

En positiv sak med den här iso-
leringen är att den gett tid till släkt-
forskning och städning i Disgen!

DIS Syd hade vana av digitala 
mötesverktyg före Corona. Ungefär 
vartannat styrelsemöte har ägt rum 
på Skype och sedan april på Zoom. 
Det har fungerat bra. Ordförande 
Staffan förbereder mötena väl och 
ser till att ledamöterna håller sig till 
dagordningen. 

Vi tvingades skjuta upp vårt 
årsmöte i mars. Att inte kunna ge-
nomföra årsmötet har ställt till det. 
Inget årsmöte betyder att 2019 inte 
är avslutat; inget bokslut och ingen 
ny styrelse. Anders I Andersson för-
eningens sekreterare och Webmas-
ter önskade sluta med omedelbar 
verkan och styrelsen beviljade det. 
Anders har varit en verklig tillgång 
för vår förening. Jag har temporärt 
utsetts till föreningens sekreterare 

och ledamot i styrelsen. Lars-Åke 
Sellberg har utsetts till Webmaster 
och ständigt adjungerad i styrelsen. 

För att skaffa egna erfarenheter 
av verktyget Zoom deltog jag i ter-
minsavslutningen av vårens digitala 
träffar. Torgny Larsson ledde träf-
fen, med hjälp av Anders Lindberg 
och Magnus Hellblom. Till de som 
anmält sig hade Torgny skickat en 
länk. Ett klick på länken och så var 
man med på träffen. Ingen installa-
tion krävdes. 25 medlemmar deltog 
i träffen, inklusive gäster från DIS 
Väst och DIS Mitt, och med stort 
deltagande från DIS Syds styrelse 
och faddrar. 

Torgny inledde med att berätta 
om erfarenheterna av vårens digitala 
träffar och om planerna för sådana 
träffar för hösten 2020 (se program-
met, sidan 14). Sedan var det en 
frågestund där Torgny tillsammans 
med övriga deltagare försökte svara. 
Några av svaren kompletterades med 
visning av Disgen på bild så att delta-
garna kunde se lösningarna. Träffen 
fungerade väl tekniskt. Nästan alla 
var med både med bild och ljud.  

Vad krävs för digitala möten för-
utom fungerande teknik? Jo – goda 
förberedelser och sammanträdes-
disciplin!

Trevlig sommar från asylen i No-
saby önskar

Mats J Larsson



DISkutabelt 2020-2 5

Välkommen till Årsmötet 2020
Söndagen den 13 september kl. 13.00 - 16.00 

på Zoom

Vårt planerade årsmöte på Senioren i Hässleholm den 29 mars tvingades vi 
skjuta upp p.g.a. coronapandemin 

Nu gör vi ett nytt försök - ett digitalt årsmöte - med 
mötesverktyget Zoom

Program för Årsmötet

•	 Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna med val till styrelse m.m. , beslut om medlemsavgift 
2021 samt behandling av förslag till ändrad lydelse av föreningens stadgar § 6 (andra gången).
Dagordning, årsberättelse och valberedningens förslag  samt förslag till stadgeändring finns 
på hemsidan. Därifrån kan du skriva ut handlingarna.

•	 Olof Cronbergs föredrag Gyllenåder, saltfluss och moderpassion - Gamla tiders sjukdomsnamn. 
Hur kan vi tolka dessa?

•	 Övrig information och frågor från medlemmar.

Olof Cronberg tidigare 
ordförande i DIS och 
läkare berättar om 
Gyllenåder, saltfluss 
och moderpassion 
- Gamla tiders 
sjukdomsnamn. Hur kan 
vi tolka dessa?

Anmälan till årsmötet

För att kunna delta i årsmötet måste 
du anmäla dig. Det krävs för att vi ska 
kunna skicka dig en anslutningslänk i 
mötesverktyget Zoom så att kan delta i 
Årsmötet.

Du anmäler dig med namn, medlemsnum-
mer i DIS och e-postadress. Det är till den 
e-postadressen vi kommer att skicka din 
anslutningslänk.

Skicka din anmälan till 
info@dis-syd.se 

senast den 6 september

Välkommen till årsmötet och påverka 
verksamheten i din förening 

Föredrag på årsmötet

Ta för vana att kontrollera på vår hemsida 
och Facebook om uppgifterna om vårt års-
mötet ändras med hänsyn till vad som kan 

hända när det gäller Coronapandemin.
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Theodor Sandelin och Ellen Österling 
 livskamrater och framgångsrikt entreprenörspar

Theodors uppväxt och liv fram till giftermålet
Mårten Theodor Sandelin föddes den 10 november 1868 
i Gryta församling, Uppsala län, som son till skräddaren 
Erik Sandelin och hans hustru Anna Carin Carlsdotter. 
15 år gammal, i november 1883, flyttar han hemifrån 
för att under drygt ett år arbeta som dräng på ett lant-
bruk i det närbelägna Fittja. Hösten 1885 bestämmer 
han sig för att bli fältskär och i 
december detta år beger han sig 
till Stockholm för att starta sådan 
utbildning. Han liksom flera andra 
fältskärsbiträden är skrivna under 
en fastighet på Drottninggatan 
där yrkeserfarenhet förmedlas av 
fältskärsmästare Johan Alexander 
Öberg. 

Perioden april 1890 – oktober 
1891 vistas han i Göteborg och är 
här verksam som både barberarbi-
träde och fältskärsbiträde. De två 
följande åren bor han omväxlande 
i Stockholm och Linköping där han 
huvudsakligen tycks arbeta som 
barberare. 

I november 1893 avlägger han 
fältskärsexamen, se notis i SvD 
(nedan). I september 1894 lämnar 
han storstäderna och flyttar till 
Kristianstad där han mantalsskrivs 
på fastigheten Nr 5-7-8 i kvarteret 
Hans Kock, som barberare och 
biträdande fältskär. I denna fastig-
het bor sedan sommaren detta år 
hans blivande hustru Elna Österling, som omgående 
efter inflyttningen börjat verka som handelsidkerska. 
Innebörden förklaras i tillskriven blyertsanteckning, 
som består av ett enda ord, barberstuga. 

Ellens uppväxt och liv fram till giftermålet
Elna/Ellen Österling föddes den 27 februari 1861 i Mal-
mö, Caroli församling, som dotter till timmergesällen 
Ola Pålsson Österling och hans hustru Elna Christina 
Sjöström i Södra Förstaden, stadsdelen Lugnet. Hon 
fick sitt dopnamn efter modern. Inom familjen kallades 
hon dock alltid Ellen. Ellen omnämns längre fram i livet 
som byggmästardotter. 

Ännu inte 16 år gammal lämnar hon i slutet av 
augusti 1876 hemmet och beger sig till Stockholm för 
att stå på egna ben. Hösten 1879 tjänstgör hon som 
en av flera pigor på Vingåkers hotell i Södermanland. 
Sedan följer några år som anställd piga på olika adresser 
i Stockholm. 1883 är hon skriven som sådan under 
Urvädersklippan, Stadsgårdsroten och tycks vara 

anställd av skrivaren Mogren Al-
fred Werner. 

I oktober 1884 flyttat hon till 
Heckelfjäll i samma rote och driver 
nu som handelsidkare en egen liten 
rörelse sannolikt tillsammans med 
Georgina Jacobsson född 1864, 
som hon delar hushåll med. 

Ellen är gravid och föder 23 år 
gammal den 30 mars 1885 dottern 
Blanche Jenny Eleonora. Blanche 
noteras som utomäktenskaplig och 
i födelseboken finns ingen uppgift 
om vem som är fader. I register 
BiS (Befolkningen i Sverige) 1840 
- 1947 skrivs dotter oäkta Blanche 
Jenny Werner, vilket gör att man 
undrar om det är skrivaren, som 
är fader. I ett senare BiS register 
skrivs Blanche med sin mors efter-
namn Österling. Blanche avlider 
i juli 1887 i tuberkulös hjärnhin-
neinflammation. 

Ellens egen lilla rörelse som 
handelsidkerska har kanske gått 
på sparlåga under åren 1889 - 93 

för nu skrivs hon som städerska och ibland ångbåts-
städerska. I oktober 1893 lämnar hon Stockholm och 
flyttar till Växjö. Här driver hon åter egen verksamhet 
och skrivs fröken, sockerbageriidkerska. 

Vistelsen i Växjö blir kortvarig för i slutet av juni 
1894 flyttar hon till Kristianstad. Här etablerar hon 
sig snabbt i fastigheten Nr 5-7-8, kvarteret Hans Kock 
och skrivs inte bara sockerbageriidkerska utan också 
som handelsidkerska. I fastigheten bor flera barberare 
och perukmakare. Man får en känsla av att Ellen blir 
en samlande kraft för i nästa kyrkbok för åren 1895 - 
1904 står hon skriven överst på sidan i kyrkboken som 
föreståndare för Barberstuga (1). 

Theodor och Ellens gemensamma liv
Ellen etablerade sig, som nämnts, snabbt i staden när 
hon flyttade till Kristianstad sommaren 1894. Hon drev 
framgångrikt en egen liten, men mångfacetterad rö-
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relse. Vi vet inte om Theodor och Ellen hade kännedom 
om varandra innan de bägge flyttade till Kristianstad. 
Var det en ren slump att Theodor i september 1894 
bosatte sig i den fastighet där Ellen redan var skriven 
sedan sommaren detta år. Hur som helst så lär de 
bägge väldigt snabbt ha insett att de hade mycket att 
vinna på att bilda ett par såväl emotionellt, socialt som 
yrkesmässigt. 

Våren 1895 tar de ut lysning för att sedan gifta sig 
den 23 juni. Två dagar senare låter de tillkännage att 
den rörelse Ellen drivit under namn firma E.M. Lars-
sons efterträdare E. Österling nu upphört och framöver 
drivs och utvecklas under namn firma E. M. Larssons 
efterträdare, Sandelin (se anmälan till handelsregistret 
nedan). Av anmälan framgår att firman kommer att 
handla med cigarrer, tobak, och korta varor jemte utöf-
ning af fältskärs- och barberaryrken.

Deras rörelse ökar i omsättning och ger stadigt sti-
gande inkomster. I början av 1900-talet har de möjlig-
het att köpa den fastighet de bor i. Theodors far Erik 
Sandelin blev änkeman redan 1879 och i december 
1900 flyttar han från Uppland till son, svärdotter och 
barnbarn. Theodor och Ellen har nu två söner. Äldste 
sonen Erik föddes 1896 och sonen Olof 1898. Erik skulle 
bli den som så småningom tar över och vidareutvecklar 
verksamheten.

Ellen avled i maj 1931 av hjärtsjukdom. I dödboken 
anges att hon varit hustru till handlaren Theodor Sande-
lin. Det är först i 1930-talets kyrkböcker, som Theodor 
skrivs handlare och grosshandlare. I de föregående 
kyrkböckerna är hans titel konsekvent fältskär. 

Theodor bor under sina sista levnadsår i egen lä-
genhet i fastigheten Hans Kock 8 och har permanent 
hjälp och tillsyn av familjens mångåriga trotjänarinna 
Edit Persson. 

Theodor fick på äldre dagar diabetes, vilket avspeg-
las i efterlämnat material som innehåller såväl injek-
tionssprutor för insulin som ampuller med glukos (om 
han skulle få insulinkänning d.v.s. för låga blodsocker-
nivåer). Theodor avled 1939 på Lunds lasarett där han 
vårdades för cancer i höger njure. Han gravsattes sedan 
i familjegraven på Östra kyrkogården där hustru Ellen 
redan vilade. 

Sammanfattningsvis: Theodor och Ellen Sandelin 
startade 1895 en gemensam och diversifierad affärs-
rörelse under sitt familjenamn. Långsamt lär bar-
berar- och fältskärsverksamheten ha avvecklats och 
inriktningen koncentrerades emot manufaktur och 
herrkonfektion med stadigt växande omsättning. Sonen 
Erik tog över 1932 och sonsonen Carl-Erik Sandelin 
född 1937 fick huvudansvaret för detta familjeföretag 
1967, som då sedan föregående år hade sin affär på 
Lilla torg.

Ido Leden 

senior reumatolog med 
lokalhistoriska och 
medicinhistoriska intressen

Addendum: Stort tack till Carl-Erik Sandelin, vars 
berättelser om sina farföräldrar inspirerat till denna 
artikel och sökande efter kompletterande fakta i kyrk-
böcker och andra källor.

Källor:

1. Kristianstads stadsförsamling (L) AIIa:1 (1895-
1904) Bild 390/sid 29.
2. Register BiS (Befolkningen i Sverige) 1840 - 1947 
och ett flertal kyrkböcker för de städer och orter som 
nämns i texten.

Lördagen den 24 oktober arrangerar DIS Syd och 
Danske Slægtsforskere Helsingør en gemsam släkt-

forskardag i Helsingborg på Träffpunkt Sköldenborg 
kl. 09.30-16.30.

Priset för evenemanget är 200 SEK. Det kommer att 
finnas plats för högst 25 deltagare från varje organisa-
tion. Obligatorisk anmälan senast den 25 september.
Mer information om evenemanget kommer i vårt 
nyhetsbrev i slutet av augusti, om hur man anmäler 

Släktforskardag i Helsingborg
sig och hur man betalar, detaljprogram och karta över 
Helsingborg. Hålltider:

09.30 Registrering
10.45 Kaffe och kaka
12.00 Smörgåstårta öl eller vatten
14.15 Kaffe och kaka
16.30 Avslutning.
 Kontaktperson och anmälan: Anders Lindberg, 

anders.lindberg@dis-syd.se, 0708-39 79 08. 
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Så löd rubriken i Ystads Allehanda den 23 maj. Det 
handlar om DIS Syds vice ordförande Viveca Krist-

nsen. Viveca har tilldelats Skurups kommuns kultur-
pris för år 2020. Hon är engagerad i Rydsgårds byalag, 
släktforskare sedan 20 år tillbaka och initiativtagare till 
de populära träffarna på temat Rydsgårdsminnen.  DIS-
kutabelt ställer sig i gratulationskön och vår förening 
känner sig stolt enligt devisen Regnar det på kyrkoher-
den så stänker det på klockaren. Till yttermera visso har 
valberedningen förordat Viveca som ny ordförande i 
DIS Syd. Valet sker på årsmötet i september.

I intervjun i Ystads Allehanda berättade Viveca att 
hon lämnade Rydsgård som 19-åring. Flyttlasset gick 
först till Malmö, men hon hamnade till slut i Stockholm. 
För femton år sedan bestämde hon och maken Anders 
sig för att det var dags att återvända hem.

– Vi hade sagt att vi skulle flytta ner till Skåne när 
vi blivit pensionärer. Men vi kunde inte vänta så länge. 
Vi flyttade hem nästan tio år tidigare, säger Viveca. 
Hemadressen finns sedan femton år tillbaka i Skurups 
kommun och Bingsmarken. Vi trivdes bra i Stockholm, 
men längtade hem - konstaterade hon.

I Skånska Dagbladet den 1 juni berättar Viveca om 
den studiecirkel hon har startat för att studera sin 
hembygd – Rydsgårdsminnen. Det började i maj för två 

år sedan berättar hon. - Cirkeln blev så populär att den 
utvecklades till att bli en serie föreläsningar med många 
deltagare. Och de kommer varje gång. Till första träffen 
kom 24 deltagare och i snitt har 36 personer deltagit. 
Det är inte bara bybor, utan också personer med rötter i 
Rydsgård och som nu bor på andra orter, som varit med.

- Vi tar oss genom en gata åt gången och jag har alltid 
förberett täffarna med bilder och material att inleda med. 
Men träffarna hade inte varit mycket utan deltagarnas 
medverkan. Det kommer fram så otroligt härliga berät-
telser och händelser.

Under vinjetten Skurup Det snackas om … komplet-
terar Leif Olsson i Skånska Dagbladet den 12 juni bilden 
av Vivecas engagemang för sin hembygd. Viveca som i 
många år varit en mycket duktig ordförande i Dybecks 
byalag, engagerade sig även i Rydsgårds byalag… När 
Bygdegårdsföreningen Rydsgårdshus fick förfrågan från 
Viveca om att ställa lokal till förfogande och vara medar-
rangör till träffar med temat Rydsgårdsminnen, svarade 
man naturligtvis – Ja!”. 

Vid den första täffen i maj 2018 var Vivecas inrop - 
Kom och prata minnen. Minns du hur det var att köpa 
mjölk i spann på mejeriet? Eller hammare och spik hos 
Hans Lars?  Träffen som vi hade på andra våningen blev 
välbesökt och många minnen och skrönor berättades 

till de bilder som Viveca visade. 
Entusiasmen var stor och alla ville fortsätta! 

Så blev det också och intresset har bara ökat... 
Viveca noterar med glädje den entusiasm som 
berättas. När träffarna en dag nått vägs ände 
har hon en fantastisk dokumentation från gamla 
Rydsgård avrundar Leif Olsson sin kolumn.

Vivecas intresse för släktforskning har fun-
nits latent under uppväxten, berättar Viveca i 
Skånska Dagbladet. Hennes mor Linnea Lars-
son berättade mycket om familj och släktingar, 
men ett verkligt intresse blev det inte förrän 
efter moderns död. 

En kväll när det inte visades något bra på 
TV laddade Viveca ned ett släktforskningspro-
gram. Och vips blev hon fast och fick en hobby, 
som varar garanterat livet ut. 

Modern hade varit en samlare av Guds nåde. 
Hon sparade på allt, fortsätter Viveca; brev, 
dödsannonser, almanackor och små lappar. 
Särskilt en lapp om en Jöns Andersson Svartz 
intresserade. Han skulle vara hennes morfars 
morfars farfar. Viveca har följt upp sin mors 
anteckningar om sina förfäder och kunnat visa 
att de stämmer. 

Viveca har hittat en husar född 1761, Jöns 
Andersson Svartz med hustru Elna. Husgrun-
den - ett stenröse - efter soldattorpet har Vi-

Kulturpristagare med tycke för historia



DISkutabelt 2020-2 9

Distansutbildning i Disgen 2019
För dig som inte kan komma till de olika träffar som 
DIS Syd arrangerar, erbjuder vi nu möjlighet till en 
lärarledd distansutbildning i grunderna för Disgen. 
Utbildningen är framtagen av DIS Filbyter.

För medlemmar i DIS Syd kostar kurskompendium 
och de första fem delarna 600 kr och delarna sex till 
åtta kostar 200 kr.

Är du intresserad? Kontakta då Anders Lindberg, 
anders.lindberg@dis-syd.se, 0708-39 79 08

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

Vill du ha tidningen som pdf? Skicka namn och gärna 
medlemsnummer till Staffan på staffan@dis-syd.se. 

Tänk på att pdf-filen skickas till den e-postadress 
du har i DIS medlemsregister. Hur du ändrar uppgifter 
i medlemsregistret kan du se under Adressändring i 
redaktionsrutan på sidan 2.

Välkommen  
att teckna dig för 
vårt nyhetsbrev 

via hem sidan eller 
vårt kansli!

Som medlem  
i Hallands 

Släktforskar förening 
har du fri tillgång till 
vår Medlems portal 

med drygt en miljon  
halländska släkt- 

uppgifter. 

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

Hårginst är Hallands landskapsblomma

veca besökt och känt vibrationerna av sina anor. Hon 
jobbar på för att hitta uppgifter om husar Swartz deltog 
i Napoleonkrigen?

Ystads Allehanda skriver att Viveca är en flitig del-
tagare när Ystads släkt- och bygdeforskarförening har 
forskarjour på Skurups bibliotek. 

Tre böcker om sin egen släkt har Viveca varit med 
och författat och spritt i den egna släkten. Vad gäller 
Rydsgårdsminnen har, enligt Viveca, man bara kommit 
igenom en bråkdel av byn, men det finns redan mycket 
material att ta hand om. Det kan bli en bok av det med 
så småningom. 

Corona ställer också till det när det gäller den of-
ficiella utdelningen av kommunens kulturpris som 

Viveca delar med släktforskaren Karin Andersson från 
Slimminge byalag. När ceremonien kan genomföras är 
oklart.

Just nu är det paus i cirkeln p.g.a. Corona. Viveca 
använder tiden för att sortera materialet. - Vad ska du 
göra för priset? - Jag funderar på att köpa ett bildpro-
gram för att skapa ordning och reda bland alla minnen, 
svarar Viveca.

Fotot på sidan 8 är taget framför Rydsgårdshus där före-
läsningarna ägt rum. Vykortet över Rydsgård är från 1946. 
Vivecas barndomshem finns i mitten. 

Mats J Larsson
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Under våren har vi, som bekant, tvingats ställa in 
alla av DIS Syd planerade DISträffar. En majori-

tet av vår medlemmar tillhör ju riskgrupper. För att 
kompensera de uteblivna träffarna har DIS Syd via 
nyhetsbrev, hemsida, facebook och i e-brev direkt till 
medlemsgrupper erbjudit ett flertal digitala DISträffar 
och Släktforskarcaféer. 

För att kunna delta i någon av träffarna måste man 
ha anmält sitt intresse till den kontaktperson som an-
getts i inbjudan, eftersom det kan vara svårt med alltför 
stora grupper. Vid våra digitala träffar har det varit 5–30 
deltagare. För att delta i de digitala träffarna behöver 
man inte ladda ner och installera några program eller 
öppna några konton. Vi har använt oss av ett digitalt 
mötesverktyg som heter Zoom. DIS Syd har numera 
ett abonnemang på Zoom.

Torgny Larsson har tillsammans med Anders Lind-
berg och Magnus Hellblom haft flera digitala träffar 
mellan mars och juni. Viveca Kristiansson har ersatt de 
inplanerade släktforskarkaféerna i Malmö med digitala 
möten medan jag har genomfört tre träffar riktade till 
medlemmar i Blekinge, som tidigare har deltagit i mina 
kurser.

Vid Släktforskarcaféer har vi haft föredrag i något 
ämne och vid DISträffar har vi försökt svara på frågor 

från deltagarna och praktiskt visa i Disgen olika mo-
ment och lämpliga exempel. Det har funnits möjlighet 
för deltagarna att ställa frågor och vi kan tillsammans 
diskutera lämpliga lösningar. Efter frågestunden bru-
kar jag dela min skärm med deltagarna och på den visa 
två till tre olika aktiviteter i Disgen såsom; flaggor, 
inställningar, utskrifter, detaljerad sökning, kartor, 
bildhantering m.m. 

Erfarenheten från våra digitala träffar är enbart po-
sitiva och flera av deltagarna är med på träff efter träff. 
Tveka inte att anmäla dig till sådana träffar, eftersom 
det är ett enkelt och smidigt sätt att få svar på frågor 
och hjälp med eventuella problem. 

Detta är ju trots allt ett bra sätt att genomföra träffar, 
eftersom det är enkelt, vi slipper resor och det sparar 
ju både tid och miljö. 

Jag tror att de digitala träffarna är här för att stanna 
som komplement till fysiska träffar, även när vi kommer 
tillbaka till normalläge. 

Välkommen till våra (digitala) DISträffar eller Släkt-
forskarcaféer!! Vårt höstprogram finns på sid. 14-15.

Staffan E:son Knös

staffan@dis-syd.se

Digitala DISträffar

1. DIS Syd är en sida som innehåller 
information från föreningen. För 
att få avisering när sidan uppdateras 
så klickar du bara på Gilla (gulmar-
kerad i bilden intill).

DIS Syd finns nu på två olika platser på Facebook

2. DIS SYD – Släktforskning med 
Disgen är en privat grupp som är 
tänkt som ett diskussionsforum där 
du kan ställa frågor, svara på andras 
frågor, tipsa varandra eller berätta 
något för gruppen. Om du vill vara 
med i gruppen ansöker du om med-
lemskap och godkänner följande 
regler:
- Var hänsynsfull, inga nedlåtande 
eller nedsättande inlägg 
- Var ödmjuk, försök förklara så att 
alla förstår.
- Ingen reklam eller missionerande i 
egna ärenden.

Lena Ringbrant Ekelund
Facebook-ansvarig
lena@dis-syd.se
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En fältskärs vardag 
ögonblicksbilder från 1880- och 1890-talets Kristianstad

Bakgrund
Under medeltiden skar barberare och bardskärare 
inte bara skägg och hår utan de gav också allmänheten 
medicinsk behandling. Vanliga åtgärder var att åderlåta 
och koppa blod, dra ut tänder och tömma varbildningar 
samt behandla sårskador och frakturer. De anlitades 
också för denna typ av sjukvård i krig och kallades då 
fältskärer. 

Yrkeserfarenhet erhölls genom praktisk tjänstgöring 
hos en mästare. Under 1700-talet infördes formaliserad 
fältskärsutbildning och examination, varvid såväl prak-
tiska som teoretiska kunskaper bedömdes. Genom ett 
riksdagsbeslut 1896 avskaffades fältskärsutbildningen 
(1). De redan legitimerade fältskärerna kunde dock 
fortsätta sin verksamhet. De fick t.o.m. 1916 och 1922 
utvidgade rättigheter samt möjlighet att gå påbyggnads-
kurser hållna av ”modernt” utbildade kirurger. Fältskä-
rernas tjänster behövdes för att avlasta den offentliga 
sjukvården! Detta gällde i högsta grad förhållandena i 
Kristianstad på 1880- och 90-talen. 

Offentlig och privat sjukvård i Kristianstad 
under 1800-talets två sista decennier
Ett nytt lasarett på Östermalm stod färdigt 1864 och 
befanns vara ett under av nymodighet då generaldirek-
tören i Sundhetskollegium inspekterade inrättningen. 
20 - 25 år senare gällde det motsatta, allt var föråldrat. 
Elektricitet saknades liksom kranvatten och toalettut-
rymmen. Inte heller fanns det någon operationsavdel-
ning. I högsta grad bidragande till förfallet var att den 
ambitiöse och kompetente Dr Holmer, som planerat 
uppbyggandet och framgångsrikt lett verksamheten 
under det första årtiondet, blev sjuk. Han drabbades av 
en svår synnedsättning och kunde inte längre arbeta. 
Han anhöll ett flertal gånger om att få bli pensionerad, 
men landstinget avslog med motiveringen att rätt till 
pension inte fanns inskrivet i hans tjänstgöringsavtal. 
Allmänheten var därför i högsta grad beroende av den 
vård stadens fältskärer kunde erbjuda. I det följande 
berättas om några av dessa.

Henrik Struve (1825 – 1906)
Han föddes 1825 i Grabow, Tyskland och flyttade 1852 
till Kristianstad från Köpenhamn. Henrik och hans 
hustru Dorothea blir snabbt ett etablerat och aktat par 
i staden. Henrik blev svensk medborgare 1859 (fig. 1). 

Redan hösten 1858 hade han hos magistraten ansökt 
om fast lön mot att han gratis fortsatte att behandla 
fattiga och medellösa (fig. 2).

Ansökan hade tillstyrkts av stadsläkare Blomberg. I 
notis samma dag på annan plats i tidningen skrivs: Hr 
Struve har härstädes gjort sig känd för skicklighet och 
nit i sitt yrke. Skribenten yrkar därför också på bifall till 
Struves ansökan om lön på 300 Rdr Rmt, som samhäl-
let därigenom finge ett tillfälle att på något sätt visa sin 
erkänsla för hans verksamhet och oförtrutenhet under 
kolerans härjande härstädes.  

Av nyhetsnotiser i Kristianstadsbladet framgår att 
vid olycksfall eller slagsmål kördes den eller de skadade 
aldrig till lasarettet utan hjälptes till en fältskär för 
behandling (fig 3, 4). Dessa var tillgängliga dygnet runt!
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Struves årslön och privata inkomster från bemed-
lade gör att familjens tillgångar växer så att de snart kan 
köpa den fastighet de bor i. En ytterligare inkomstkälla 
är hyresintäkter. Fastighetens storlek tillåter att man 
hyr ut ett rum (fig. 5). 

Struve taxeras 1893 för 2 043 kr (fig. 6). Enligt om-
räkningstabell motsvarar detta idag dryga 125 000 kr 
per år. 

Struve har kontinuerligt anställda i sin rak- och 
fältskärsstuga, men också lärlingar under utbildning. 
Familjen växer efterhand som han och hustrun får ett 
flertal barn och familjen behöver hjälp av barnflicka 
(fig. 7). 

På äldre dagar lämnar man bort dukar och lakan 
m.m. för mangling och säljer då den egna mangeln 
(fig. 8).

Janne Thorsén (1871-1959)
Han var inte mer än 14 år gammal när han 1885 fick 
anställning som lärling hos Henrik Struve. Personkemin 
måste ha stämt inte bara i förhållande till mästaren 
utan också till familjen i övrigt. Efter ett år i Stockholm 
återvänder Janne den 30 september 1895 till Kristian-
stad, som utbildad fältskär för att fortsätta arbeta under 
Henrik Struve. Han fullföljer sannolikt därmed en över-
enskommelse, som Henrik och han slöt innan resan till 
Stockholm. Återvänder Janne med fältskärsexamen i 
bagaget får han ta över huvudansvaret för firma Struwe. 

Så sker också redan den 3 oktober. I annons Post o 
Inrikes Tidning tillkännager Magistraten i Kristianstad 
att Henrik Struve upphört med sin verksamhet och att 
denna övertagits av Janne Thorsén under namnet firma 
J Thorsén (fig. 9). 

Sannolikt har Henrik också känt och tänkt att Janne 
skulle bli en utmärkt svärson om dottern Emilia kunde 
acceptera Janne, som blivande make. Det blir som Hen-
rik hoppas. Janne och Emilia gifter sig i nov 1898. För-
hoppningsvis inte bara av praktiska och rationella skäl 
utan också för att de utvecklat en kärleksfull relation.

 
Georg Christian Wilhelm Töpper (1836-1909) 
Enligt lokalhistorisk tradering var det Henrik Struve, 
som lockade Georg Christian Wilhelm (GCW) Töpper 
till Kristianstad. Han kunde, efter några år som anställd, 
med hjälp av stadens borgare öppna en egen rakstuga i 
kvarteret Erik Dahlberg 3 och i den tog han emot sina 
första kunder den 1 maj 1869 (B). 

Märkligt nog finns det inga uppgifter om Töpper i 
kyrkböckerna för 1860-talet. Sådana finns först i kyrk-
boken för perioden 1871-79. Här anges att GCW Töpper 
är barberare och född 1836 i Neu Streliz (stad i delstaten 
Mecklenburg-Vorpommern). I kolumnen för inflyttad 
från saknas anteckning om när och varifrån. Prästen 
anmärker i nästa kolumn icke företett annat betyg än å 
födelsedag och ställe. 1876 gifter han sig med Anna Maria 
Persson född 1855. De får tre barn och sonen Bernhard 
född 1881 kommer att gå i sin fars fotspår och så små-
ningom ta över ansvaret för rakstugan. Äldsta dottern 
Bertha Maria föds 1877 (fig. 10).
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GCW Töpper var för sin omgivning känd som Fritz 
Töpper. Det var detta namn han själv använde i alla 
sammanhang. Han fick, liksom sin kollega Struve, också 
goda inkomster om än inte lika höga. Hans rakstuga 
hade olika adresser. 1875 flyttade han till ny adress på 
Östra storgatan (fig. 11). 

I dessa och liknande annonser finns inget som talar 
för att Fritz, liksom Struve, också var verksam som 
fältskär. Fritz månar om sitt rykte och kunderna, varför 
han annonserar när en besökare i rakstugan glömt kvar 
sin sommarytterrock (fig. 12). 

Sonen Bernhard efterträder sin far och tar 1905 
över ansvaret för rakstugan. 1934 byter han lokal 
och flyttar runt hörnet till Tivoligatan 7. 1946 kän-
ner Bernhard att det är dags att gå i pension och 
säljer salongen till frisörmästare Gunnar Persson. 
Sonen Rolf upprätthåller än idag verksamheten.  
Fritz Töpper anses vara en förebilderna till fältskären 
i Gustaf Hellströms bok om Snörmakare Lekholm (C).

Theodor Sandelin (1868-1939) 
Theodor Sandelin föddes 1868 i Gryta församling, 
Uppsala län. Han avlägger fältskärsexamen 1893 och 
flyttar till Kristianstad i sept 1894. I den fastighet han 
bosätter sig i, bor sedan sommaren samma år, hans 
blivande hustru Elna Österling. Hon är föreståndare 
för en barberstuga. 

De lär bägge väldigt snabbt ha insett att de hade 
mycket att vinna på att bilda ett par såväl emotionellt, 
socialt som yrkesmässigt. Våren 1895 tar de ut lysning 
för att sedan gifta sig den 23 juni. Två dagar senare låter 
de tillkännage, genom anmälan till handelsregistret, att 
den rörelse Ellen drivit under namnet firma E.M. Lars-
sons efterträdare E. Österling nu upphört och framöver 
drivs och utvecklas under namnet firma E. M. Larssons 
efterträdare, Sandelin. Theodor tillkännager redan i 
september detta år att fältskärstuga öppnats i anslut-
ning till Rak- och frisörsalongen. 

Av annons 1905 (fig. 13) 
framgår att barberar- och 
fältskärsverksamheten 
avvecklades ganska snabbt 
och inriktningen koncen-
trerades emot manufaktur 
och herrkonfektion. Af-
färsverksamhet med detta 
innehåll fortsattes sedan 
framgångsrikt av sonen 
Erik och därefter av son-
sonen Carl-Erik Sandelin. 
Ytterligare fakta om paret 
Sandelin finns i en tidigare 
artikel i denna tidskrift, se 
sid 6-7 (D). 

Ido Leden 
senior reumatolog med lokalhistoriska 
och medicinhistoriska intressen.

Addendum: Stort tack till Christer Edenfjord utan vars 
hjälp denna artikel inte blivit skriven. Han har försett 
mig med ett stort antal artiklar och annonser från olika 
arkiv, framförallt Kungliga bibliotekets tidningsarkiv. 

Källor
A. Lindberg B. Kirurgernas historia. Om badare, 
barberare och fältskärer. Uppsala: Trycksaksbolaget 
2017.
B. A:son-näs N. Kristianstadbladet 1969-05-01 sid 6. 
Frisörsalong 100 års jubilerar. 
C. Leden I. Finns det en förebild till Fältskären i 
Snörmakare Lekholm får en idé? Gustaf Hellström 
sällskapet (under tryckning). 
D. Leden I. Theodor Sandelin och Ellen Österling 
– livskamrater och framgångsrikt entreprenörpar. 
Tidskriften DISkutabelt 2-2020 (sid 6-7). 
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Program för DIS Syd hösten 2020
Reservation för ändringar – kontrollera på vår hemsida www.dis-syd.se

ÅRSMÖTE DIS Syd
2020-09-13
Plats: Zoom
Program och anmälan: Se annons på sidan 5
Tid: 13.00-16.00

Digitala DIS Syd träffar med Zoom
Tid: 19.00-21.00
Anmälan: Anders Lindberg, anders.lindberg@dis-syd.se, 
0708-39 79 08

2020-09-02
Tema: Danska ortsträd och källträd i Disgen.

2020-09-23
Tema: Presentera och bevara din släktforskning.

2020-10-07
Tema: Grunderna i Disgen.

2020-10-28
Tema: Notiser.

2020-11-18
Tema: Kontroller i Disgen.

2020-12-02
Tema: Andra DIS verktyg (Dispos, Disbyt, DIS Arkiv, DIS 
forum).

ESLÖV
Vi kommer att starta DISträffarna i Eslöv så fort det låter 
sig göras. Det kommer att vara samma dagar som tidigare, 
första och sista lördagen i månaden med förhoppning 
om ett första möte den 29 augusti. Första mötet blir som 
vanligt en genomgång av de grundläggande funktionerna 
för nybörjare och ovana. På grund av det osäkra läget 
och smittorisken så kommer vi att använda hemsidan för 
snabba uppdateringar.

HALMSTAD
2020-10-03
Tid: 10.00-14.00
Plats: Hallands släktforskares Föreningslokal, Ryttarv. 4 
Halmstad. Söderifrån, kör av vid avfart 43, fortsätt mot 
centrum och ta vänster i första rodellen mot Ö. Stranden 
och sväng höger i nästa rondell. Efter 200 m finns lokalen.

Dis-träff i samarbete med Hallands Släktforskarförening
Tema: Hantering av orter, källor och flaggor i Disgen. 
Torgny Larsson, Magnus Hellblom, Lena Ringbrant Eke-
lund och Anders Lindberg hjälper på plats. 
Kostnad: 40 kr inklusive kaffe och kaka
Anmälan: Anders Lindberg, anders.lindberg@dis-syd.se, 
0708-39 79 08 eller info@hallandsslaktforskare.se eller 
035-12 82 72.

 HELSINGBORG
Plats: Stadsarkivet vån 3, Västra Sandgatan 7, Helsingborg
Tid: 9.00-12.00
Vill du ha hjälp eller handledning med Disgen? Ta med egen 
dator eller säkerhetskopia av databasen. Sven Kylefors och 
Sonja Månsson finns på plats och hjälper dig. Arrangeras 
parallellt med jourhavande släktforskare. Ingen anmälan 
behövs. 
Kontaktperson: Sven Kylefors, sven@dis-syd.se, 0703-
29 73 45

Disgenhjälp på plats 
2020-09-08

Disgenhjälp på plats
2020-10-06

Disgenhjälp på plats 
2020-11-05 Obs! Äger rum i HSBF-lokalen.

Kartor i Disgen
2020-10-22
Tid: 10.00-12.00
Plats HSBF-lokalen i Stadsarkivet vån 3, V Sandg 7.
Vill du veta mer om möjligheterna att hantera kartor och 
knyta ihop dem med din släktforskning  i Disgen.
Anmälan: Sven Kylefors sven@dis-syd.se, 0703-29 73 45. 
Begränsat deltagarantal.

Grundkurs i Disgen
Vi använder DIS Fibyters kursmaterial och övningsdata-
bas. För mera information se Helsingborgs Släktforskare- 
och BygdeFörenings hemsida, hsbf.se/kursverksamhet.

DIS-träff
2020-10-15
Tema: Nyttan med Disgen och DIS Syd - program, support 
och förening. Släkten - DIS nya app för mobiler och surf-
plattor. OBS tiden är 13.00-16.30. 
Torgny Larsson, Magnus Hellblom, Lena Ringbrant Eke-
lund och Anders Lindberg hjälper på plats.
Kostnad: 40 kr inklusive kaffe och kaka
Anmälan: Anders Lindberg, anders.lindberg@dis-syd.se, 
0708-39 79 08.

KLIPPAN
Plats: Åsbo Släkt- och folklivsforskares lokal, Sågenhuset, 
Ängelholmsgatan 7, Klippan.
Kontaktperson: Lena Ringbrant Ekelund, lena@dis-syd.se, 
070-232 00 79.

Hjälp med Disgen
Tisdagar jämna veckor med planerad start den 1 september 
erbjuds alla hjälp med frågor i Disgen, kartor m.m. Det 
sker på Åsbo Släkt- och Folklivsforskares ordinarie släkt-
forskarjour kl. 18.30–20.30. På grund av det osäkra läget 
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2020-10-13
Tema: Att använda olika register och andrahandskällor.
 
2020-10-20
Tema: DNA-testad - hur går jag vidare?

2020-10-27
Tema: Släktforskning mer än namn och datum.

Programmen för november och december fastställs senare. 
Följ vår information i nyhetsbrev, hemsida och Facebook.

RONNEBY
När det gäller våra DISträffar i Ronneby så återkommer vi 
med mera information när vi vet hur utvecklingen blir när 
det gäller smittoläget. Eventuellt kan det bli digitala träffar i 
stället.Mer information kommer i nyhetsbrev, hemsida och 
på Facebook. Ni är också välkomna till de digitala träffar 
som planeras i DIS-Syds område.
Kontaktperson: Bo Lundgren, bo@dis-syd.se, 0735-
28 88 25.  

Studiecirkel i Disgen
Vi planerar en studiecirkel under hösten 2020 om grund-
erna i Disgen 2019 tillsammans med Studieförbundet Vux-
enskolan i Ronneby.
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Västra Torgatan 7, 
Ronneby.
Vi hjälper dig med att ladda ner Disgen 2019 och vid behov 
konvertera från Disgen 8 vid första träffen. Det blir fem 
träffar och du använder egen dator.
För medlemmar är cirkeln gratis. Om vi inte kan genomföra 
cirkeln på plats i SV:s lokaler, kan den komma att genomföras 
digitalt.
Kontaktperson:Staffan Knös, staffan@dis-syd.se, 070-
595 13 38

SÖLVESBORG
När det gäller våra DISträffar i Sölvesborg så återkommer vi 
med mera information när vi vet hur utvecklingen blir när 
det gäller smittoläget. Eventuellt kan det bli digitala träffar i 
stället. Mer information kommer i nyhetsbrev, hemsida och 
på Facebook. Ni är också välkomna till de digitala träffar 
som planeras i DIS-Syds område.
Kontaktperson: Bo Lundgren, bo@dis-syd.se, 0735-
28 88 25.  

Släktforskardag i Helsingborg
Lördagen den 24 oktober arrangerar DIS Syd och Danske 
Slægtsforskere i Helsingør en gemensam släktforskardag 
i Helsingborg på Träffpunkt Sköldenborg kl. 09.30-16.30. 
Kontaktperson Anders Lindberg, anders.lindberg@dis-syd.
se, 0708-39 79 08. För ytterligare information se annons på 
sidan 7.

med pandemin så kommer vi att använda hemsidan och 
Facebook för snabba uppdateringar.

Disgenkurs för nybörjare
Grundläggande genomgång av hur man använder Disgen.
Fyra tisdagar kl. 17.30-18.30. Planerad start den 1 septem-
ber. 
Anmälan: Lena Ringbrant Ekelund, lena@dis-syd.se, 070-
232 00 79.

LUND
Plats: Arkivcentrum Syd, Fascikeln, Porfyrvägen 20, Lund.
Tid: 14.00-17.00
Torgny Larsson, Magnus Hellblom och Anders Lindberg 
finns på plats.
Anmälan: Anders Lindberg, anders.lindberg@dis-syd.se, 
0708-39 79 08.
Kostnad: 40 kr inklusive kaffe, te och kaka.

DIS-träffar
2020-09-10
Tema: Ortsträd.

2020-10-01
Tema: Dubbletter.

2020-11-05
Tema: Appen Släkten och att Patrik Hansson från DIS ut-
vecklingsavdelning svarar på inskickade frågor.

2020-12-10
Tema: Hantera datamappar, dela eller slå ihop.

MALMÖ
Det förefaller f.n. inte möjligt att anordna våra släktforskar-
kaféer på Bellevue Park under hösten. Vi kommer därför att 
anordna digitala möten i stället. Det kommer att bli både 
digitala studiecirklar och temaaktiviteter.
Kontaktperson: Viveca Kristiansen, 0738-33 24 64
viveca@dis-syd.se.

Digitala träffar med Zoom
Tid: 14.00-16.00
Anmälan: Lars-Åke Stenemo, stenemo@dis-syd.se, 070-
658 18 82.

2020-09-15
Tema: Bli bekväm med Zoom.

2020-09-22
Tema: Anor från Småland.

2020-09-29
Tema: Läsa och tolka handskriven text.

2020-10-06
Tema: Källor, arkivbildare, arkiv, NAD.



Begränsad eftersändning
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 224 78 Lund

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

Styrelse
Ordförande 
Staffan Knös  
Gångbrogatan 2 
372 37 Ronneby   
070-595 13 38 
staffan@dis-syd.se
 
Vice ordförande 
Viveca Kristiansen
Sjövägen 3 
274 54 Skivarp   
0738-33 24 64 
viveca@dis-syd.se 

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

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

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

Ledamot 
Bo Lundgren   
Tostebergavägen 11 
295 73 Nymölla   
0735-28 88 25 
bo@dis-syd.se  
 
Ledamot 
Lena Ringbrant Ekelund
Kamrersgatan 17 
264 31 Klippan 
070-232 00 79 
lena@dis-syd.se  

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

Ledamot
Torgny Larsson  
Östra Hyllievägen 17 
216 21 Malmö   
0707-41 40 18 
torgny@dis-syd.se 
 
Faddrar
Disgen 
Anders Larsson  
Mellang 3 A lgh 1103 
233 32 Svedala   
anders@dis-syd.se 

Disgen
Arne Sörlöv  
Norra Alnaryd 216 
370 33 Tving   
0721-50 53 33 
arne.s@dis-syd.se

Disgen 
Bengt Kjöllerström
Östra Vallgatan 41
223 61 Lund   
070-270 39 44 
bengt@dis-syd.se  

Disgen 
Benny Olson  
benny@dis-syd.se  

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

Disgen 
Carl Strandberg
Arkitektgatan 53 
215 63 Malmö  
0705-94 27 75 
carl@dis-syd.se  

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

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

Disgen 
Sven Kylefors
Norra Brunnsvägen 75
256 55 Helsingborg
070-329 73 45 
sven@dis-syd.se
 
Disgen
Torgny Larsson  
Östra Hyllievägen 17 
216 21 Malmö   
0707-41 40 18 
torgny@dis-syd.se 

Karthantering och Disgen
Lena Ringbrant Ekelund 
Kamrersgatan 17 
264 31 Klippan  
070-232 00 79 
lena@dis-syd.se  
  
Min Släkt
Lotta Sörensen  
Nexövägen 27 C 
294 35 Sölvesborg
0760-14 12 62 
lotta@dis-syd.se  

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

Linux, Gramps
Thomas Björk
Jeppas gränd 1 
243 30 Höör   
077-378 86 85 
thomas@dis-syd.se 
  
Övriga funktionärer
Valberedning 
Anders Lindberg
Luzernvägen 1 D
227 38 Lund   
0708-39 79 08
anders.lindberg@dis-syd.se 

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

Disbytombud 
Kent Hektor  
Götgången 18 
271 44  Ystad   
0707-53 02 01 
kent@dis-syd.se  

Webmaster
Lars Åke Sellberg
Husmansvägen 10
227 38 Lund
070-587 39 68
    
Hedersordförande
Jan Nilsson  
Lagerlöfs väg 14
245 32 Staffanstorp 
046-25 57 88
jan@dis-syd.se  


