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

Facebook: https://www.facebook.com/
ForeningenDISSyd/

•

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

•

Kurser, träffar och workshops i Disgen, Disbyt, Dispos
och Kartor på flera orter i DIS Syd

Helbetalande 70 kr

•

Intressanta föredrag och trevliga släktforskarkontakter

Familjemedlemskap 35 kr

•

DISkutabelt är föreningens medlemsblad som innehåller 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.

Hemsida: http://www.dis-syd.se
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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 förutsätter att du
även är medlem i riksföreningen DIS.

Åttondelssida 400 kr
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Vivecas första ledare

å har vi äntligen hållit vårt försenade årsmöte. Det är alltid
skönt att lägga ett verksamhetsår
bakom sig för att kunna blicka framåt
med full energi. På årsmötet valdes
jag till DIS Syds ordförande fram till
nästa årsmöte. Tack för förtroendet! Jag skall göra mitt bästa för att
föreningen ska erbjuda något för er
alla, även om det troligtvis blir mestadels digitalt även framöver. Hur
styrelsen nu är organiserad finns på
tidningens sista sida och i referatet
från årsmötet (sid 7). Ett stort tack
till Staffan för att du har ledsagat
styrelsen under två år och jag är innerligt tacksam att du blir kvar och
stöttar oss framöver.
Ensam med din släktforskning?
Det går att kontakta andra släktforskare och utbyta minnen, trots
pandemin. Birgitta från Ängelholm
kontaktade mig efter att ha läst artikeln om min koppling till Rydsgård
i förra numret av DISkutabelt. Hon
efterlyste en Betty som hade bott
i byn runt år 1900. Betty hade ett
ovanligt efternamn som jag genast
kände igen, jag hade tidigare hjälpt
en vän med forskning kring denna
släkt. Nu kunde jag ordna en liten
släktträff i Rydsgård där de båda
avlägsna släktingarna till Betty
kunde träffas och utbyta minnen och
foton. Jag berättade om huset Betty

hade bott i och vilka avtryck hennes
familj hade gjort i byn. Och alla hade
vi en trevlig eftermiddag, inte minst
jag som fick fler historier och foton
till min Rydsgårdssamling.
Gör som Birgitta tag kontakt med
andra forskare. Kan ni inte träffas
personligen går det bra att prata i
telefon och utbyta minnen digitalt
eller via brev.
Hittar du ingen artikel i DISkutabelt som stämmer med din
forskning. Då kan jag garantera att
du hittar många som forskar på
samma personer som du gör, om
du skickar in din forskning till Disbyt. Jag lämnade ett nytt utdrag till
Disbyt i somras. Resultatfilen presenterade flera hundra medlemmar
som forskar på samma personer som
jag. Bland annat visade det sig att en
ledamot i DIS Syds styrelse och jag är
sjumänningar, jätteroligt. Men det är
kanske lite för avlägset för att prata
släktminnen.
Ett annat sätt att träffa andra forskare är att delta i våra digitala träffar.
Även om det är många deltagare på
träffen, går det ändå bra både att
diskutera och utbyta erfarenheter.
Vilka aktiviteter vi har planerat för
hösten finns på sidan 17. Titta gärna
in på vår hemsida och Facebook, det
kan snabbt dyka upp nyheter.
Saknar du någon aktivitet eller
bara vill prata en stund, tveka inte

utan hör av dig. Mina kontaktuppgifter finns på sista sidan.
Bästa släktforskarhälsningar önskar
er ordförande
Viveca Kristiansen
Ordförandebyte
Hej alla medlemmar. Så har vi äntligen genomfört vårt försenade årsmöte. Tack vare bra förberedelser
kunde vi genomföra vårt digitala
årsmöte på ett bra och korrekt sätt
och med Eva Dahlberg vid ordförandeklubban. Jag lämnar nu vidare
klubban för DIS Syd till Viveca, som
valdes till ny ordförande.
Jag önskar henne verkligen lycka
till! Och så säger jag: Tack för mig!
Staffan E:son Knös

Bidrag till DISkutabelt
Vill du dela med dig av dina erfarenheter av släktforskning med eller utan dator? Har du synpunkter
på vår tidning eller vår förening. Vi tar gärna mot ditt
bidrag i DISkutabelt. Kontakta i så fall vår redaktör
Mats J Larsson på 070-372 75 01 eller mats@dis-syd.
se. Manusstopp för årets fjärde nummer är den 12
november 2020.
Material kan skickas till redaktören. Författare får
granska sin artikel före tryckning. Citat ur DISkutabelt
får göras om källan anges. För återgivande av signerade artiklar samt illustrationer krävs tillstånd av
författaren, illustratören eller fotografen.
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Bilden på första sidan av rönnbären i vackra höstfärger har tagits av Bo Lundgren. Övriga fotografer är
Hans Bjernevik, Jan Nilsson, redaktören samt Olle
Söderström som fotat Erland Ringborg. Lars-Åke
Stenemo har lämnat illustrationerna till sin artikel
liksom Lars Åke Sellberg gjort till sin presentation.
Viveca Kristiansen har bidragit med foto till sin
ledare ovan.
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Redaktörens spalt

å är det höst i Coronatider. I detta
nummer hade jag vanligtvis
skrivit om årets släktforskardagar.
Tidningen skulle ha varit fylld av
reportage och referat från släktforskarnas egen julafton. Och den hade
varit full av bilder från invigning,
mässa, föredrag och bankett. Så inte
i år! Jag saknar pulsen från släktforskardagarna, men mest saknar
jag just nu att tidningen inte innehåller så många fotoillustrationer
som vanligt. Visserligen finns det
referat från vårt eget årsmöte och
Släktforskarförbundets riksstämma.
Men bilder – nä! Mötena försiggick
ju på nätet.
Livet har anpassats till Corona
och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och släktforskarrörelsen är i högsta grad berörd, med en
medlemskår som i stor utsträckning tillhör riskgrupperna. DIS Syd
anpassade snabbt sin verksamhet
efter myndigheternas rekommendationer och genomförde under våren
många digitala DIS-träffar i stället
för fysiska möten. Vi startade redan
i andra halvan av mars och i höst
fortsätter de på samma sätt. Ni kan
läsa programmet för resten av hösten
på sidan 17.
Drivande i denna anpassning har
i stor utsträckning varit vår fadder
i Malmö, den tidigare styrelseledamoten Torgny Larsson. Han drog
snabbt igång utbildningar för övriga
funktionärer i mötesverktyget Zoom.
Torgny satte också direkt igång digitala medlemsträffar i olika ämnen
och han fortsätter tillsammans med
andra sådana träffar under resten
av hösten.
Styrelsen har inte träffats sedan
i januari och i skrivande stund vet
vi inte när vi kan ses igen. Styrelsemöten har vi på Zoom numera. Jag
skriver vi, eftersom jag blev invald i
styrelsen vid årsmötet tillsammans
med vår nya webbmaster Lars Åke
Sellberg, som presenterar sig på sidan 16. Sedan jag blev redaktör för
DISkutabelt har jag varit adjungerad
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i styrelsen, men nu får jag även bestämma. En fråga som styrelsen fick
ta ställning till var hur skulle vi göra
med årsmötet? Vi hade ju kallat till
årsmöte i Hässleholm den 29 mars,
men insåg på ett tidigt stadium att
det inte skulle låta sig göras. Lösningen blev ett digitalt årsmöte med
Zoom. Och det gick bra tack vare den
arbetsgrupp som förberedde vårt
första digitala stormöte.
Ett annat initiativ som Torgny tog
var att arrangera intervjuer med olika personer och sedan direktsända
dem på DIS Syds Facebook - mycket
bra! Interbjuerna finns kvar att titta
på i vår Facebook. Gör det! Torgny
har intervjuat Staffan Knös, vår förre
ordförande, Mikael Winbladh, verksamhetsledare hos Föreningen DIS,
Hans-Göran Nilsson, ordförande
i Skåne Släktforskarförbund, Kent
Hektor, vårt Disbytombud, undertecknad, Jan Erik Bruun, arkivarie
på ACS samt ordföranden i Sveriges
Släktforskarförbund Erland Ringborg. Just nu är det uppehåll, men
vi återkommer med intervjuer med
Torgny eller någon annan.
I våras fick mina kurser på Christianstads Pensionärsuniversitet,
numera Nordöstra Skånes Senioruniversitet, ett abrupt slut. Folkuniversitetet centralt bestämde, av
omsorg naturligtvis, att inga pensionärskurser skulle bedrivas i deras
lokaler p.g.a. smittorisken. I höst har
Senioruniversitet hyrt lokaler på Yllan, den f.d. yllefabriken där vi kan
ha våra cirklar coronasäkrade. Jag
hade första träffen i Mats frågelåda
i veckan som gick. Härligt att träffa
släktforskargänget igen efter ett halvårs isolering.
Och kommande vecka drar
jag igång resten av vårens
nybörjarcirkel i Släktforskning.
I DISkutabelt 1-2019
skrev jag om ett pass som en
gång tillhört en svensk skådespelare Sigrid Borgström.
Hon hade gift sig med en

engelsman, Georg Walter Shepard,
och lämnat Sverige för gott. I nummer 2-2019 hörde en läsare av sig
och tipsade om en tidningsartikel
från parets bröllop i Nagasaki i Japan 1905. I somras hörde en annan
läsare av sig, Torgny Nilsson, som
läst artiklarna. Han är vykortsamlare
och köpte ett vykortsalbum för några
år sedan som tillhört Sigrid Shepard
eller någon släkting. De flesta vykorten är till Sigrids mor Augusta och
brodern Oscar. Samlingen är totalt
på 142 stycken (!) varav 22 oskrivna.
Vykorten har exotiska motiv och
är skickade från Kina, Malaysia,
Egypten och Ryssland. Och Torgny
bifogade tre av vykorten (ett av dem
nedan). Ett stort tack till Torgny N.
Och DISkutabelt sänder också
ett tack och lyckönskningar till vår
tidigare fadder i Kristianstad Benny
Olson, som i sommar har återvänt till
sitt Gotland.
Håll avstånd och använd handsprit hälsar
Mats J Larsson
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En bensinmack 1963

ensinstationernas hundraåriga epok närmar sig
sitt slut. Ekonomin lär ge dem
dödsstöten. Vem vill åka långa
avstånd för att fylla tanken när
batteriet kan laddas hemma eller via laddskenor på huvudvägarna? Städerna vill bli av med
luftföroreningarna. Ingen vill
investera i en bensinstation, i
tankbilar och annan infrastruktur när allt kan ersättas med två
hål i väggen. Spiraleffekten kan
ge förändring mycket snabbare
än någon anar.
M almö stad genomförde
2013 en byggnadsminnesutredning om bensinstationen på
Mariedalsvägen, en stadsmack
från massbilismens genombrottsår. Snart minns ingen
innebörden av att vara serviceman på en bensinstation.
Redan idag associerar de flesta
unga till godis och korv med bröd när man berättar att
första jobbet var på en bensinstation. Verkligheten var
något helt annorlunda.
Jag började arbeta i augusti 1963 på Caltex, en
mack i Växjö på Oxtorgets södra sida. Längs Storgatan
på torgets norra sida låg tre konkurrenter, Shell, Gulf
och Nynäs. Ett par kilometer västerut, strax innan
man nådde fram till regementet I 11, hade BP och Esso
byggt två nya anläggningar enligt nya modellen med
kiosk och matvaror i butiken. BP lockade med film från
Formel 1 vid sitt öppnande. Den som missat att tanka
kunde göra detta i Bergsnäs en kilometer bort. Intill
macken fanns här en mycket populär korvkiosk, före
hamburgarnas tid, där bilburen ungdom, de så kallade
raggarna samlades.
I innerstaden kunde man fem kvarter österut tanka
vid taxistationen utanför järnvägsstationen. I källaren
på fastigheten kallad Strykjärnet vid Storgatans östra
ändpunkt hade Caltex en andra station. I norra ändan
av Linnégatan fanns en Mobilmack i anslutning till
Davidssons nya anläggning för Volvobilar. Mitt emot
hade IC, senare OK, byggt en ny modern anläggning.
I Linnégatans förlängning norrut, på Sandsbrovägen
fanns BP och Nynäs.
Kanske jag glömt någon, men minst 13 mackar fanns
1963 i Växjö. Staden hade då mindre än 25 000 invånare.
Antalet bilar i Sverige hade ökat från 250 000 år 1950,
miljonstrecket passerades 1959 och det fanns omkring
1,5 miljoner bilar 1963. Redan en bil på vart femte invåDISkutabelt 2020-3

nare. Bensinmarknaden växte
exponentiellt. Bensinbolagen
slogs om kunderna, priskrig
uppstod då och då.
Men en servicestation 1963
var något annat än 2020. Självtvätt på stationen förekom
inte och inga biltvättmaskiner.
Förutom tvätthallen hade alla
med något enstaka undantag
en smörjhall med en smörjgrop där en serviceman kunde
arbeta, stående under bilen.
Alla bilar måste regelbundet
smörjas. Ett tjockt fett pressades in i smörjkoppar vid
hjullager och annat som rörde
sig. Större anläggningar använde lufttryck för smöjning,
mindre fick pumpa för hand. I
gropen bytte man också regelbundet olja i bilens motor. På
min Caltexmack skötte ägaren
tvätt-och smörjhall medan
min uppgift var bensinpumparna och butiken. Att en
kund skulle kunna tanka själv var aldrig aktuellt. Allt
var smutsigt, allt doftade olja och bensin.
Det vanligaste köpet var bensin för en tia, en 10-kronorssedel. Premium eller 96-oktanig, senare kallat Boron på grund av en ny unik tillsats som skulle ge motorn
jet-styrka, kostade 74 öre litern så kunden fick 13,4 liter
i tanken för tian. Saab och några andra tvåtaktare skulle
ha oljeblandad 92-oktanig Regular. Regular tankades i
de flesta äldre bilar med lägre kompression i motorn.
En nyare pump från Ljungmans i Malmö levererade
Premium medan en modell från 1950 användes för
Regular. En museiförening har skapats i Malmö för att
bevara minnen från Ljungmans verkstäder.
Under huven skulle oljenivån kontrolleras på oljestickan. Många bilar drog olja, oljelocket fick lossas, in
i butiken och fylla ett halvt eller helt litersmått i oljebaren i butiken med HD20-40 eller annan viskositet och
oljekvalitet. Hattarna på batteriet skulle skruvas loss
och destillerat vatten fyllas på. Vatten skulle fyllas på i
kylaren och för några få bilmärken som var före sin tid
skulle också ha vatten i spolarbehållaren. Vindrutespolare blev lag först på 1971 års modeller. Utanpå bilen
skulle servicemannen tvätta framrutan och kontrollera
däcktrycket.
Kokt eller grillad korv ingick inte i dåtidens sortiment. Populära artiklar var tvättmedlet Vita däckssidor,
Turtlevax, Johnsons Polish och påsar med trassel. En
och annan burk med piller för att man skulle hållas sig
5

vaken och se bättre under mörkerkörningen. En uppsjö av olika fläktremmar för olika bilmärken, ett stort
sortiment av glödlampor och bilsäkringar fanns alltid
i lager. De flesta kunder krävde hjälp med byte.
Primitivt avtorkade händer skulle dock ta betalt.
Mina föräldrar hade alltid betalat kontant med sedlar
och mynt. Min första kund skrev ut en check, ett sätt
att betala under 1900-talet fyra sista decennier. Jag
fick gå runt huset till smörjhallen 100 meter bort och
be om hjälp. Nästa kund gav mig ett plastkort med sitt
namn och kortnummer inpräglat i relief. Det blev en ny
runda till smörjhallen. Kortnumret skulle kontrolleras
mot en spärrlista, en ganska tjock bok som kom varje
månad. Kortet skulle sedan användas till att göra ett
pappersavdrag, original och kopia med karbonpapper
emellan. Belopp och andra uppgifter skulle fyllas i och
slutligen skrivas under av kunden.
Men kunden skulle också ha ett vanligt kvitto.
Macken hade ingen kassaapparat, så alla kvitton utfärdades för hand i ett kvittoblock med numrerade
sidor, original och kopia där kopian skulle sitta kvar
i blocket. Som köpare noterades bilnumret. Det blev
också beteckningen för kunden. Jag minns G10000, en
handelsresande som sålde likkistor till begravningsbyråer. Som många andra steg han aldrig ur bilen utan lät
mig komma ut med kvitto och växel.

med olja fanns om någon kund ville ta med. I andra
ändan av butiken, två stolar och ett bord belamrat med
Lektyr, FIB-aktuellt, Motor från Motormännens riksförbund, Motorföraren från MHF och oftast Expressen
och Kvällsposten som lämnats kvar av någon kund.
Min första lön, min inkomst under två sommarveckor, användes till köp av en begagnad transistorradio för 160 kronor, vilket är 1 700 kronor i 2020 års
penningsvärde. Radion drevs med två stora batterier
som snabbt blev urladdade. Ett bilbatteri under min
säng blev lösningen. Hösten 1963 lyckades jag spara till
en ny Facit privat, en livskamrat tills en dator tog över.
Denna Caltexmack upphörde hösten 1966, men
då hade en kund övertalat mig att börja i hans butik,
sälja bildetaljer, tillverka nycklar och att hemma skriva
fakturor till hans kunder på min Facit privat mot en
ersättning av 25 öre per styck. Jag hann få en inblick
i bensinstationerna uppgång och har nu kunnat börja
ana erans fall.

Lars-Åke Stenemo

I butiken fanns ett skrivbord där det stod en additionsmaskin för att räkna samman dagens försäljning.
Och där stod en tung Remington från 1930-talet som
fick utstå mina första trevande försök att skriva på
maskin. Olja såldes huvudsakligen i lösvikt. Oljebaren,
placerad mitt emot ingången, bestod av fem fyrkantiga
cisterner rymmande 60 liter motorolja vardera, fem
stora bag-in box med olja. Några enliters konservburkar
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DIS Syds årsmöte 2020

D

is Syds årsmöte skulle ha gått av stapeln den 29
mars 2020 på Senioren i Hässleholm. Av kända skäl
tvingades föreningen ställa in mötet. Då hade vi goda
förhoppningar om att pandemin skulle ge med sig och
att vi skulle kunna arrangera årsmötet senare under
våren. Under senvåren tvingades styrelsen dock inse att
det inte skulle låta sig göra att samla våra medlemmar,
varav många tillhör riskgruppen, till ett fysiskt möte.
Under de senaste åren har styrelsens sammanträde
genomförts varannan gång fysiskt och varannan gång
digitalt. När Coronan grep in i vår förening ersatte vi
en del av våra planerade träffar med digitala möten.
Vår förening hade med andra ord skaffat sig en bred
erfarenhet av digitala möten. Därför blev det naturliga
steget i juni att bestämma att årsmötet 2020 skulle
genomföras digitalt.
Vi kallade medlemmarna till ett digitalt årsmöte den
13 september. Styrelsen tillsatte en arbetsgrupp för att
förbereda det digitala årsmötet. För att kunna avgöra att
de personer som skulle delta i årsmötet var medlemmar
i föreningen bestämdes att deltagandet skulle meddelas
i förväg. Vi valde att använda oss av mötestjänsten Zoom
för årsmötet, eftersom flera i styrelsen använt Zoom
vid träffar, möten och utbildningar. För att deltagarna
skulle få öva på Zoom anordnades två träffar i förväg
där många medlemmar deltog.
Digitalt årsmöte
Söndagen den 13 september ägde så DIS Syds digitala
årsmöte rum på Zoom. Femtio medlemmar deltog.
Föreningens ordförande Staffan Knös hälsade deltagarna välkomna. Årets föredragshållare Olof Cronberg
hälsades särskilt välkommen. Hans föredrag om Gamla
tiders sjukdomsnamn skulle följa efter årsmötet (se
referat på sidan 8). Under Staffans ledning fastställdes
den föreslagna dagordningen och att årsmötet varit
utlyst i behörig ordning.
Därpå valdes Eva Dahlberg, vice ordförande i
föreningen DIS, till mötesordförande, undertecknad
till mötessekreterare samt Lennart Magnusson, Bunkeflostrand och Bengt Johansson, Östra Ljungby till
justerare och rösträknare.
Verksamhet och ekonomi
Staffan redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 och kassören Marie Munke föredrog den
ekonomiska redovisningen som visade ett rörelseresultat på plus 34 500 kr. Revisionsberättelsen föredrogs av
revisorn Kent Hektor som förslog att styrelsen skulle
ges ansvarsfrihet. Årsmötet beslöt att fastställa den föreslagna resultat- och balansräkningen för 2019, beslöt
att det gångna årets resultat skulle överföras i ny räk-
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ning samt beslöt därefter att ge styrelsen ansvarsfrihet
för 2019 års förvaltning.
Stadgeändring
Så hade årsmötet att behandla ett förslag till förändring av § 6 i föreningens stadgar som handlar om vilka
punkter som ska behandlas vid årsmöte. Beslut om
stadgeändringen hade fattats första gången vid föreningens höstmöte i Sölvesborg den 20 oktober 2019.
Årsmötet beslöt att fastställa den föreslagna lydelsen
av stadgarnas § 6, vilket innebär att den ändrade paragrafen nu träder i kraft.
Planer för 2020 och medlemsavgift 2021
Viveca Kristiansen föredrog därpå styrelsens förslag
till verksamhetsplan och budget för 2020. Under Coronapandemin har föreningens intäkter i stort följt
budgeten, medan utgifterna har blivit betydligt lägre
än beräknat till följd av alla inställda aktiviteter. Verksamhetsplanen gjordes inför det ursprungliga årsmötet.
Viveca kompletterade planen genom att redogöra för de
digitala aktiviteter som genomförts under våren och vad
som kommer att ske under hösten. Årsmötet lade därpå
budgeten och verksamhetsplanen till handlingarna.
Därpå bestämde årsmötet, på styrelsens förslag, om
oförändrad medlemsavgift i DIS Syd för 2021, alltså 70
kr för helbetalande och 35 kr för familjemedlem. Vidare
beslutades att reseersättning skulle utgå som tidigare
enligt statliga normer, f.n. 18:50 kr per mil.

Valen

Viveca Kristiansen, Skivarp, nyvaldes som föreningens
ordförande intill årsmötet 2021. Staffan Knös, vår hittillsvarande ordförande, fyllnadsvaldes på ett år efter
Torgny Larsson, som valt att lämna styrelsen i förtid.
Som styrelseledamöter på två år omvaldes Magnus
Hellblom, Lund och Bo Lundgren, Nymölla. Därpå
nyvaldes på två år Mats J Larsson, Kristianstad och
Lars Åke Sellberg, Lund som ledamöter av styrelsen.
(Lena Ringbrant-Ekelund, Klippan, Anders Lindberg,
Lund och Marie Munke, Örkelljunga har ett år kvar i
styrelsen).
Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma 2020
skulle egentligen ha genomförts vid årets Släktforskardagar i Skövde, som också ställdes in. Släktforskarförbundets riksstämma genomfördes i stället på Zoom den
12 september, d.v.s. dagen före vårt årsmöte. Styrelsen
hade utsett Viveca Kristiansen, Mats J Larsson och
Torgny Larsson som ombud. Eftersom riksmötet redan
genomförts föll därmed punkten att årsmötet skulle
utse föreningens ombud. (Referat från Riksstämman
börjar på sidan 9).
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Som revisorer omvaldes Thomas Behrens, Höganäs
och Kent Hektor, Ystad och Bengt Johansson, Östra
Ljungby omvaldes som revisorssuppleant.
Årsmötet valde som ledamöter i valberedningen
om Magnus Hellblom (sammankallande) och Anders
Lindberg, båda Lund. Dessutom nyvaldes Ingmar
Odenbrand, Lund som ledamot i valberedningen.
Avtackningar
Mötesordförande Eva gratulerade föreningens nyvalda
ordförande Viveca Kristiansen. Viveca tackade för förtroendet och tackade i sin tur Eva för god klubbföring,
även om mötet aldrig såg själva klubban. Av praktiska
skäl var det svårt att överräcka blommor. Mötesordföranden kunde i stället emotse ett presentkort att
omsätta i Skånes Släktforskarförbunds webbshop.
Viveca avtackade därpå Staffan Knös som varit
en driftig ordförande under drygt två år och hon uttryckte tacksamhet över att han kommer att fortsätta
som styrelseledamot. Även Staffan kan förvänta sig
presentkort.
Så tackade Viveca med presentkort Torgny Larsson
som lämnade styrelsen och uttryckte sin förhoppning
om att han ska fortsätta som fadder och utbildare i DIS
Syd. Torgny svarade att det tänker han visst göra!

Slutligen riktade Staffan Knös ett varmt tack till
Anders I Andersson, föreningens mångårige sekreterare och webbmaster, som också lämnat styrelsen,
men som inte kunde delta i årsmötet. Även Anders fick
presentkort.
Mötesordförande Eva tackade årsmötesdeltagarna
och förklarade mötet avslutat. Efter årsmötet brukar
det traditionellt serveras kaffe, te och smörgåsar för
deltagarna. I år fick deltagarna själva se till att få något
i sig under tiominuterspausen innan det blev dags för
Olof Cronbergs föredrag.
Styrelsens konstituering
Vid konstituerande sammanträde den 17 september
utsåg DIS Syds styrelse Lena Ringbrant Ekelund till
föreningens vice ordförande, Marie Munke till kassör (omval) och Mats J Larsson, Kristianstad till dess
sekreterare. Han fortsätter även som redaktör för
DISkutabelt. Som utbildningsansvarig utsågs Anders
Lindberg (omval) och till medlemsregisteransvarig
utsågs Staffan Knös. Lars Åke Sellberg utsågs till ny
Webbmaster, vilken befattning han haft skött sedan
mars i år. Lena Ringbrant Ekelund fortsätter som ansvarig för föreningens Facebook.

Mats J Larsson

Gamla tiders sjukdomsnamn

O

Gyllenåder, saltfluss och moderspassion

lof Cronberg höll det traditionella föredraget vid
DIS Syds årsmöte. Föredraget byggde på hans bok
med samma namn som kom ut i fjol. Olof är läkare till
professionen men också en kändis i DIS-sammanhang.
Olof har varit föreningen DIS ordförande under många
år och var bl.a. pappa till Disbyt för 30 år sedan. Olof
blev medlem i föreningen DIS under dess första år.
Och föreningen fyller som bekant 40 år i år. Det var
ändå inte en grånad gentleman som tittade på åhörarna
genom dataskärmen. Olof måste ha blivit medlem som
nykonfirmerad.
Olof hade inspirerats till sin bok av ett tidigare verk
i samma ämne av Gunnar Lagerkrans (Sjukdomsnamn
i gångna tider, Stockholm, 1998). Han utgick i sitt
föredrag från släktingar som levde för 200 år sedan,
bröderna Per-Olof och Christoffer Carlander. Per Olof
studerade medicin i Uppsala på tidigt 1800-tal. Brodern
Christoffer, också student i Uppsala, insjuknade 1826
och dog strax därefter. Deras farbroder, som också
hette Per-Olof, var läkare och försökte ta reda på vad
brorsonen dött av. På den tiden var det endast läkare,
läkarstudenter och personer, som hade avrättats, som
obducerades. Vad orsakade Christoffers död? I dödboken angavs orsaken ha varit inflammation i underli-
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vet. Olof menade att symptomen snarare tydde på att
dödsorsaken varit blindtarmsinflammation och eller
tarmtuberkulos. Angivandet av dödsorsak i äldre tider
kan m.a.o. vara osäkert.
Dödsorsaker skulle inrapporteras
Tabellverket (föregångare till SCB) infördes 1749. 17501830 ålades prästerskapet att rapportera in dödsorsaken till Tabellverket för alla som dog i församlingarna.
Prästerna hade en lista med ett trettital dödsorsaker att
välja mellan. Det var inte alldeles enkelt för prästerna
att bestämma dödsorsak. Kan man lita på
dåtidens dödsorsaker?
Olof reflekterade att det
ibland kan vara svårt
även nu.
Dåförtiden var ju inte
alla sjukdomar kända.
Cancer eller kräfta var
okänt. Det var endast
bröstkräfta som var synlig från utsidan. Först på
andra halvan av 1800-taDISkutabelt 2020-3

let upptäcktes cancercellerna. Även hjärtinfarkt var
länge okänt.
Annan begreppsvärld
Man levde i en helt annan begreppsvärld på den tiden.
Man tänkte sig att sjukdomar förklarades av kroppens
vätskor; blod, svart och gul galla eller slem. Man kunde
bota genom att fylla på och tappa av vätskor. Åderlåtning var dåförtiden en standardbehandling. Miasma
eller dålig luft kunde vara orsak till sjukdom och även
contagion, smittsam sjukdom.
Man använde sig på den tiden av olika uttryck för att
beskriva samma sjukdom. Stora koppor (pox) användes
t.ex. för Syfilis, Barnkoppor (small pox) för Smittkoppor
och Chickenpox var Vattenkoppor. I Hartmans läkarbok
från 1700-talet beskrivs 14 olika typer av hosta. Olof gav
oss exemplet hackhosta av maskar! Hur många slags
hosta talar vi om idag? Tre eller fyra sorter, svarade Olof.
Kolik var ett annat sjukdomsbegrepp som Olof berättade om. Det har varit olika språkbruk över tiden. Var
betydelsen samma förr? Man vet att kolik användes
med lokala variationer. Betydde kolik samma sak för
drängen, bondmoran, prästen och läkaren?
Tillräcklig kunskap?
Hade prästerna tillräcklig kunskap för att kunna ställa
diagnoser? Till sitt förfogande hade han en begränsad
lista med diagnoser. Han hade att lita på de anhörigas
berättelse om den sjukdom som den döde haft. Prästen
undersökte sällan den avlidne.
Frossa uppgavs ibland som det samma som Malaria.
Malaria fanns i Norden under 1700-talet. Ingen temperatur hos den sjuke mättes på den tiden. Frossa kunde
då betyda vilken febersjukdom som helst.
Diagnostiska svårigheter
En viktig iakttagelse är de diagnostiska svårigheter
som rådde i äldre tider. Stetoskopet kom på 1830-talet,
febertermometrar började användas på 1880-talet och
röntgen vid sekelskiftet. Att ta laboratorieprover bör-
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jade man göra först in på 1900-talet och EKG användes
från ca 1930. Medicinböcker på svenska började tryckas
från 1760.
Kyrkoböckernas dödsorsaker inte tillförlitliga
Slutsatsen är att kyrkoböckernas dödsorsaker inte är
tillförlitliga. När det gäller epidemier är det svårt att
veta vilken epidemi det rör sig om. Många epidemier
kallades helt enkelt pesten.
Olof gav oss ungefärliga tider för när de stora epidemierna inträffat i vår del av världen; Pesten 1700-talet,
Smittkoppor 1700-talet, Rödsoten (blodiga diarréer)
1700-1800-talen, Kikhosta 1700-talets mitt, Mässling
1700-talet, Kolera 1800-talets mitt, Tuberkulos 1800-talets slut, Polio 1900-talet, Spanska sjukan 1920-talet, Influensa (Asiaten, Hongkong) 1900-talet, Aids 1980-talet
och Corona 2020.

Moderspassion, Gyllenåder och Saltfluss

Så till de sjukdomarna som angavs i underrubriken till
föredraget; Moderpassion, Gyllenåder och Saltfluss.
Moderspassion är ett typexempel på gammal diagnos
som är svår att översätta. Den har tolkats som lättare
psykiska besvär, ångest eller PMS. Men också som
psykosomatiska besvär eller en underlivssjukdom (livmoderframfall). Det kan också använts som begrepp
för sjukdom som drabbar kvinnor, men som man inte
vet vad det är. Gyllenåder vad är det för en sjukdom,
frågade Olof? Jo - det är en äldre benämning på Hemorrojder. Ett märkligt namn på en otrevlig åkomma,
reflekterade Olof. Saltfluss var en sjukdom som förekom
på västkusten omkring 1800, en hudsjukdom med sårbildningar. Numera tror man att det kan ha varit Syfilis.
Staffan Knös tackade Olof med ett presentkort för ett
mycket intressant föredrag. Olof tyckte det varit intressant hålla ett föredrag via Zoom, men saknade ögonkontakten med åhörarna som vid en vanlig föreläsning.

Mats J Larsson

Släktforskarförbundets Riksstämma

läktforskarförbundets stämma 2020 skulle ha hållits under släktforskardagarna i Skövde i augusti.
Släktforskardagarna tvingades arrangörerna ställa in
och stämman fick skjutas upp. Riksstämman anordnades istället digitalt med mötesverktyget Zoom. Stämman ägde rum lördagen den 12 september kl. 13.00. Som
en övning inför stämman höll Sveriges Släktforskarförbund sin informationskonferens en vecka tidigare för
att ombuden skulle vänja sig vid Zoom. Instruktioner
för hur ombuden skulle ansluta sig till både informationskonferens och stämma beskrevs i Angeläget 1-2020
som förbundet publicerade i maj 2020.
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Vid informationskonferensen den 5 september
deltog 63 ombud. Lars Ihlhammar från Kungliga
biblioteket informerade om Biblioteken och digitaliseringen medan Niklas Herzman från Arkiv Digital,
Släktforskardagarnas huvudsponsor, berättade bl.a. om
vilka ändrade planer som företaget tvingats till p.g.a.
Coronapandemin.
Vid riksstämmans början hade 86 ombud registrerats och till slut blev antalet röstberättigade ombud
90. Från DIS Syd deltog Viveca Kristiansen, Torgny
Larsson och undertecknad i stämman.
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Släktforskarförbundets ordförande Erland Ringborg
inledde stämman och hälsade ombuden välkomna.
Släktforskarförbundet hade vid 2019 års slut 161
medlemsorganisationer med ca 65 400 individuella
medlemskap, en minskning med tre procent jämfört
med föregående år. Två föreningar, Emigrantinstitutets
vänner och Hällefors Släktforskarförening, har lämnat förbundet men det uppvägs av att två föreningar
tillkommit, Eslöv-Höörs och Ljusnarsbergs släktforskarföreningar.
Beslöt riksstämman att fastställa röstlängden
med 90 ombud. Därpå utsågs Michael Lundholm till
ordförande för stämman med Eva Dahlberg till vice
ordförande samt anmäldes att Mikael Hofsten skulle
vara stämmans sekreterare. Valdes ombuden Torgny
Larsson och Eva von Brömssen att jämte ordföranden
justera protokollet och som rösträknare. Därpå fastställdes dagordningen för stämman enligt förslaget i
Angeläget. Frågan om riksstämman blivit behörigen
utlyst besvarades med ja.
Verksamhetsberättelse och ekonomi
Därefter föredrog Erland Ringborg förbundsstyrelsens
verksamhetsberättelse för 2019. En positiv sak var att
antalet konton på Anbytarforum ökat markant och nu
uppgår till 36 000. En tråkigare sak är att förbundets
datorer hade utsatts för en hackerattack under våren,
som påverkade kansliets administrativa system. Kansliet har därigenom tvingats till merarbete som har påverkat de ursprungliga planerna för 2020. Frågan om
ekonomisk ersättning för skadan prövas av förbundets
försäkringsbolag. Kanslichefen Johanna Schillerström
föredrog därpå förvaltningsberättelsen för 2019 och
redogjorde för förbundets ekonomi. Hon berättade att
förbundets ekonomiska ställning är fortsatt god. Årets
resultat blev ca en miljon kr mindre än väntat. Det beror
på att en stor del av försäljningen av Sveriges dödbok 7
skedde redan under 2018 vilket bidrog till ett oförutsett
positivt resultat för det året. Förbundets kapital uppgick till 4,9 miljoner kr.
Föreningens revisor Lars Sundell föredrog revisionsberättelsen där revisorerna tillstyrkte att stämman skulle fastställa resultat- och balansräkningarna,
att årets resultat skulle disponeras enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen samt att styrelsens ledamöter
skulle beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Riksstämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkningarna, att årets resultat ska disponeras enligt förslaget samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019.
Flerårsplan för verksamhet och ekonomi
Så hade stämman att behandla flerårsplan för verksamhet och ekonomi samt att besluta om avgifter för 2021.
Förslagen till planer föredrogs av Erland Ringborg och
Johanna Schillerström. Den i fjol godkända flerårspla10

nen ligger fast. Utmaningen för de kommande åren blir
att kombinera Sveriges dödboks roll som förbundets
största inkomstkälla med en ordning som undviker de
berg och dalar i ekonomin som förbundet hittills fått
leva med. Ambitionen är att Sveriges dödbok 8 ska bli
den sista versionen i nuvarande form. Det ska uppnås
genom att genomföra en abonnemangsmodell som man
nu planerar för. De planerade databaserna Begravda i
Sverige 3 och Sveriges Befolkning 2000 kommer förhoppningsvis att ge nya intäkter tillsammans de paketerbjuden som lanserats för Släkthistoriskt Forum och
Släktforskarnas Årsbok. Man konstaterar att förbundets
utgivning av handböcker inte kommer att fortsätta i
samma takt som hittills. De flesta områden av bredare
intressen är avbetade. När det gäller intäkter räknar
förbundet med en fortsatt svag minskning av antalet
medlemskap i föreningarna. Förbundet förslår att det
sista steget i den fastlagda planen för en höjning av
avgifterna som innebär en höjning med 4 kr till 24 kr
per medlem för 2021.
Riksstämman beslöt att godkänna förbundsstyrelsens förslag till flerårsplan. Med röstsiffrorna 74 för och
9 emot fastställdes avgifterna för medlemsförening och
sammanslutning 2021 till 24 kr per medlem.
Motionerna
Så övergick stämman till att behandla de sex motioner
som lämnats in. Motion 1 hade lämnats in av Tranås/
Ydre Släktforskarförening som föreslog att utmärkelsen
för berömvärda lokala insatser på släktforskningens
område skulle återinföras. Förbundsstyrelsen skrev i
sitt yttrande att den inte kunde göra meningsfulla prioriteringar mellan förtjänstfulla insatser av vitt skilda
slag, varför styrelsen föreslog att motionen skulle avslås.
Rolf Lusth, DIS-Mitt, föreslog i ett tilläggsyrkande att
en kommitté skulle tillsättas med uppdrag att föreslå
ett reglemente för förtjänstutmärkelser. Förbundsstyrelsen instämde i Lusths tilläggsyrkande, vilket också
blev stämmans beslut.
Motion 2 som också hade lämnats av Tranås/Ydre
Släktforskarförening föreslog att förbundet på försök
skulle anordna regionala endagskurser i skilda ämnen
och att förbundet tillsammans med lokala föreningar
på försök skulle anordna regionala möten för att sprida
idéer om verksamhetsutveckling och medlemsvärvning. Förbundsstyrelsen pekar i sitt yttrande över motionen att det lutar åt att i första hand måste digitala
lösningar sökas för både föredrag och kurser. Förbundskansliet har knappast resurser att anordna kurser eller
regionala möten som motionen föreslår. Förbundsstyrelsen förslog att stämman skulle anse motionen
besvarad med vad som anförts i yttrandet. Rolf Lusth
förordade digitala lösningar för både utbildningar och
föreläsningar och yrkade därmed avslag på motionen,
vilket blev stämmans beslut.
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StorStockholms Genealogiska förening stod bakom
motion 3 där det yrkades att riksstämman återgår till
att hållas dagtid under en helg samt att riksstämman
inte åter kan förläggas en vardag utan att stämman
själv beslutar det. Förbundsstyrelsen var öppen för en
återgång till ordningen med stämma på lördagen. Detta
kan inte ske förrän 2022 eftersom det redan tecknade
avtalet med Göteborgsregionens Släktforskare bygger
på att 2021 års stämma hålls på fredagen. Bedömningen
av vad en förändring till stämma på lördagen kan få för
konsekvenser för utställarnas måste ytterst avgöras
av föreningarna och deras ombud avslutade styrelsen
sitt yttrande och överlämnade motionen till stämman
för beslut. Mötesordföranden yrkade att frågan skulle
bordläggas och förbundsstyrelsen skulle ges ett utredningsuppdrag om när riksstämman ska förläggas.
Stämman beslöt att bifalla bordläggningsyrkandet med
67 röster för och 27 mot och det blev därmed stämmans
beslut.
Motion 4 hade lämnats av DIS-Mitt där man yrkade på förbundets samrådskonferens fr.o.m. 2021 ska
genomföras som Internetkonferens. Förbundet förklarade sig i sitt yttrande öppen för en sådan lösning.
Flera talare yrkade på att motionen skulle avslås och
Thomas Fürth yrkade på att det ska vara upp till förbundsstyrelsen att avgöra hur samrådskonferenserna
ska organiseras. Rolf Lusth meddelade att han tog
tillbaka sin motion och stödde förslaget om att frågan
ska avgöras av förbundsstyrelsen, vilket blev stämmans
beslut med 64 röster mot 13.
Motion 5 hade lämnats av Föreningen DIS och
handlade hur förbundets stora databaser och Rötters
vänner ska tillhandahållas i framtiden. DIS föreslår att
förbundet med högsta prioritet arbetar för att lansera
en eller flera av förbundets stora databaser inom tjänsten Rötters Vänner. I styrelsens yttrande framhölls att
man redan planera för framtida digitala produkter och
tänker undersöka möjligheterna att erbjuda databaser i abonnemangsform på Rötter. Styrelsen föreslog
stämman att bifalla motionen med modifieringen att
databaser på abonnemang ska erbjudas på Rötter, inte
nödvändigtvis inom Rötters Vänner, vilket blev stämmans beslut med 80 för och 1 mot.
Motion 6 hade lämnats av StorStockholms Genealogiska Förening som förslog att stämman skulle besluta
omgående genom att Porträttfynd kompletteras med
porträttfotografier 1920-50 samt att porträttdatabaserna kompletteras med en sökbar porträttdatabas
för skolfotografier och gruppfotografier. Förbundsstyrelsen ser i princip positivt på förslagen. Eventuella
begränsningar som en följd av Dataskyddsförordningen
måste dock beaktas. Det finns problem genom kravet
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om insatser omgående, eftersom det bara finns en anställd på förbundskansliet med ansvar för allt som rör
underhåll och utveckling av hemsida och databaser. Det
är alltså inte, enligt styrelsens mening, inte möjligt omedelbart genomföra motionens förslag. Styrelsen föreslår
bifall till motionen med modifiering att reformerna ska
genomföras inom ramen för porträttfynd och först då
det finns resursmässiga förutsättningar och det blev
stämmans beslut.
Valen
Så övergick riksstämman
till valen. Stämman valde
om Erland Ringborg som
förbundsordförande för
2020-2022. Erland tackade för förtroendet och
riktade en uppmaning till
valberedning att han blir
82 år 2022 och därför kan
det vara dags att tänka på
en förnyelse på posten.
Till ledamöter av förbundsstyrelsen 20202022 omvaldes Viktoria
Jonasson, Brämhult, Peter Niwong, Borlänge, Hans
Olsson, Forshaga och Bo Peter Persson, Linköping.
(Kerstin Bingefors, Vadstena, Roger Lönnebjer, Dalby,
Carina Strömberg, Frösön och Bertil Sundin, Gnarp
är valda som styrelseledamöter till 2021). Som revisor
efter Lars Sundell, som avböjt omval, valdes för 20202022 en auktoriserad revisor Jesper Eriksson, Revidit
AB. Som revisorsersättare omvaldes Björn Carlsson
för 2020-2022.
Valberedningen stod tillförfogande för omval. På
mötesordförandens förslag omvaldes Eva Dahlberg
(ordförande), Thomas Fürth, Rolf Lusth, Jan Henrik
Marinder och Cecilia Sandbring till valberedning inför
stämman 2021.
Övriga frågor
Under övriga frågor undrade Rolf Lusth om årets
prenumerationserbjudanden kommer att innehålla
rabatter? Johanna Schillerström svarade det blir samma
rabatterbjudande som ifjol och det kommer att gå ut
den 15 september.
Lisbet Rodén hälsade ombuden välkomna till
Släktforskardagarna 2021 i Göteborg. Erland Ringborg
avtackade den avgående revisorn Lars Sundell varpå
mötesordföranden avslutade riksstämman.

Mats J Larsson
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Från grannhjälp till DIS Syd

I

ngen vet var haren har sin gång
heter det ju. Ingen vet hur saker
kommer att utveckla sig, ej heller jag, när jag cyklade iväg till en
granne ett antal gånger hösten 1991,
för att hjälpa honom med utskrifter
från Disgen 3.5 på hans matrisskrivare. Vilket knåp det var, både med
dator, program och skrivare! Koder
till förbannelse, olika arklängder i
den löpande pappersbanan, snedmatning o.s.v. Men det hade ett gott
med sig, det blev begynnelsen till
DIS Syd.

Ane den gamle initiativtagare
Grannen var jämtlänningen Roland
Backman, som för övrigt ansåg sig
ha belägg för släktskap med Ane
den gamle, men jag fick aldrig
tillfälle kolla hur det var med den
saken. Kanske låg det något i det,
för han bjöd på mjöd vid något
tillfälle. Han blev tyvärr inte 200
år som Ane, enligt sagan, utan gick
tyvärr bort i förtid, då bosatt i sitt
Östersund. Men Roland och jag
hade, trots datorbekymren, roligt
ihop och diskuterade förstås vad
som kunde göras. Som pensionärer
hade vi båda någorlunda gott om
tid. Om man kollade allt uppmärksamt och verkligen gjorde som det
stod i manualerna så funkade det,
nästan alltid. När vi väl lärt oss knepen, i rätt ordningsföljd, gick det
ganska bra. Slutsats; många andra
har säkert liknande problem. Vad
kan vi göra för att tala om för dem
vad vi lärt oss?
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Vi tänkte först på Staffanstorps
Släktforskarförening, där vi båda
var medlemmar och där vi tänkte
oss en eventuell sektion för
datorproblem. Men det var bara
någon enstaka gubbe och gumma
som nappade. Kanske hade det
hela runnit ut i sanden, om vi inte
tagit kontakt med DIS, där vi båda
var medlemmar sedan 1988. Där
blev entusiasmen stor och vi fick
god hjälp både då och i den senare
verksamheten.
Sture Bjelkåker, då ordförande i
DIS, skrev ett brev till alla medlemmar i regionen och inbjöd till ett
informationsmöte vid SGF:s årsstämma den 28 mars 1992. Succé!
Det kom drygt 40 personer och
många fick stå utefter väggarna.
Jag presenterade våra tankar och
de gick hem. Vi fick direkt kontakt
med ett tiotal, som helt frivilligt
förklarade sig villiga att hjälpa till.
Det som annars brukar vara det
besvärligaste; att få folk att ställa
upp! Några hade till och med anmält
sitt intresse i förväg, bland dem Jan
Nilsson, vår nuvarande driftige
ordförande.
DIS Syd bildades för 15 år sedan
Vi bildade en interimsstyrelse och
satte igång. Redan två månader
senare hade 100 personer betalt
medlemsavgift. När vi den 26 sep-

tember 1992 kunde konstituera oss
och alltså officiellt bildades blev 150
av de 245 som då var med i DIS och
bosatta i regionen medlemmar i vår
nya förening.
Tidpunkten sammanföll tyvärr
med att min familj beslöt sig för att
flytta från Hjärup till idyllen Laholm, bl.a. för att komma närmare
vårt sommarställe i Småland. Flyttningen skedde den 1 september, så
det blev många resor i början. Jan
fungerade i praktiken som föreningens ordförande även om vi naturligtvis hade täta telefonsamtal.
Utan hans entusiasm och eminenta
person- och lokalkännedom hade
det inte gått så bra som det faktiskt
gjorde. Han skrev många brev, ordnade lokaler och höll i skaftet för
det mesta, redan då.
Mer om detta och om fortsättningen finns ... i DISkutabelt nr
3/2002 i samband med vårt 10-årsjubileum. Jan bidrar med sina reflektioner i sin spalt i detta nummer.
I en bra förening är det ofta svårt
att urskilja vem som har det ena eller andra uppdraget, de flyter ihop.
Därför hade heller inte det av mig
initierade ordförande- och sekreterarbytet 1995 någon större inverkan,
men Jan kunde agera friare och jag
kunde ägna mera tid åt skrivande,
också bra med tanke på boendeorten. Jag slapp dessutom att därefter

Från bildandet 1992. I första raden ser vi Frans Johansson, Helge Olsson och
Thomas Löfquist och på rad två till vänster en ung Anders Larsson, Disgenfadder.
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delta i DIS styrelsearbete. Det var
visserligen intressant och givande,
men också förenat med jobbiga resor. Vi får hoppas att föreningen får
behålla Jan som ordförande ännu
många år.
Pionjäråren
Redan från början var min ambition
att föreningen skulle ha en teknisk
inriktning med så mycket som
möjligt av tips och beskrivningar av
program, datorer, skrivare etc. Detta
kom också in i praktiken på våra
möten och i mitt skrivande. Redan
första året skrev jag medlemsbrev,
oftast flersidiga, med sådant innehåll, men också naturligtvis med
föreningsnytt. Dessa brev mångfaldigades med hjälp av Leif Jacobsson
i Helsingborg, som också ingick i
styrelsen de första åren (Leif hade
dessutom, före oss, gjort framstötar
hos DIS om bildande av en sydlig regionförening. De hade dock runnit
ut i sanden). 1996 hade emellertid
medlemsantalet blivit så stort, närmare 800, att det blev nödvändigt
att trycka medlemsbladet. Jan föreslog namnet DISkutabelt, vilket
fortfarande står sig som namn på
denna eminenta tidning (i det här
numret för första gången i färg och
med 16 sidor). När vi så småningom
kunde skaffa oss en egen hemsida
på nätet var det också viktigt att
den ursprungliga inriktningen mot
teknik fanns med. Mitt eget skrivande om detta har dock på senare
tid avtagit av naturliga skäl.

Jag skrev också i början ett par handledningar,
datorkunskap och DOSkunskap, som folk kunde
få näst intill gratis. Idag
behövs knappast någondera, men då fyllde de
ett behov.
Genom Jans kontakter
med landsarkivet och
med lokala släktforskarföreningar kom också några projekt igång om registrering av olika
kyrkoböcker. Detta skedde med s.k.
ALU-arbetare, alltså finansierat
av statliga medel. Resultatet blev
Onsjö härads vigselregister, som
finns på vår hemsida. Även Båstadprojektet finns där och som tillkom
framför allt genom det stora arbete
som Lennart Hansson och Dagmar
Mannebäck i Ängelholm har utfört
och fortfarande håller på med.

Blygruva och Torslandatraktor
En annan gren av vår verksamhet
var och är våra höst- och vårmöten
med fina föredrag, teknikhörnor
etc. Normala skärmar var ju i början
rätt små, vilket gjorde det svårt att
låta mer än ett par, tre personer att
se samtidigt. Redan tidigt, 1993 tror
jag, skaffades en 20 tums skärm som
var bra i och för sig, men jag tror
att konstruktören hade aktier i en
blygruva för den var tung som attan.
Jan skaffade dock, av själbevarelsedrift, en vagn och hade dessutom
en Torslandatraktor, storlek 245, så
den gick till nöds att hantera. Men
han och vi övriga slet
ont emellanåt och
Jan fick ont i ryggen! Numera finns
det ju projektorer,
direktkopplade till
datorn, dyrbara men
utmärkta redskap så
att många fler kan
se. Våra möten är
fortfarande uppskattade tillfällen för att
träffas och lära sig
mer. God fortsättTidig DISträff i Trelleborg med Stig Aronsson, Gunno ning tillönskas!
Haskå och Olof Cronberg.
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Första fadderkursen 1992.

Redan från början ställde vi
också upp på olika släktforskarföreningars egna möten med våra tekniska apparater för att visa vad som
kan åstadkommas med maskinerna
och med Disgen-programmet. Även
det medförde förstås mycket resande och slit för i första hand Jan
och Frans Johansson, en av dem
som också hjälpte till från allra
första början och som länge ingick
i styrelsen samt nu, liksom jag, är
hedersmedlem i DIS Syd.
Till slut ska givetvis också nämnas den idoga Kerstin Olsson,
också med från starten, som tidigt
började med Disgen-träffar i Eslöv. Dit kunde man komma för att
diskutera frågor mer i detalj och få
”handgriplig” hjälp. Dessa träffar
fick också tidigt teman, som växlade
från gång till gång. Snart nog kom
också liknande verksamheter igång
i Höganäs och Ronneby.
Vi har naturligtvis åkt snålskjuts
på det allmänna intresset för släktforskning, som i sin tur kommit
av den ökade tillgängligheten via
Internet, cd-skivor och flera andra
hjälpmedel. Men vi har kommit in
för att lotsa folk runt i allt detta nya.
Det är verkligen inte lätt att skaffa
sig en överblick, speciellt inte för
äldre människor. Jag är visserligen
själv gammal nu, men jag var redan
som yngling radio- och elektronikintresserad. Jag gick en kurs i basicprogrammering 1982 och skaffade
mig en liten dator från Australien,
Microbee, som jag skrev en liten
lärobok på i ett annat ämne, så jag
har ju haft det lättare med sånt. Och
nu kör jag Windows Vista, som om
13

jag inte gjort annat i livet. Gamla hundar kan också lära
sig något! Ska jag dessutom försöka vara ytterligare lite
snusförnuftig kan jag säga att man aldrig blir för gammal för att lära nytt. Du ska inte vara rädd för att satsa
på något nytt – du klarar det säkert, men var beredd på
att sparvarna inte flyger direkt in i mun på dig, de tar
längre tid på sig med åren. Men det gamla ordspråket
”friskt vågat är hälften vunnet” står sig.
Lycka till
DIS Syd vågar nu satsa på en tidning i färg och på hela
16 sidor. Det är inte tänkt att bli permanent utan är
ett försök för att se om utfallet blir lyckat. Det kostar
något mer och betyder också avsevärt mer arbete för
redaktören, om inte ni medlemmar själva bidrar mera
till den gemensamma tidningen. Så gå man ur huse och
SKRIV! DIS Syd önskas ett varmt LYCKA TILL!

N

i undrar säkert varför jag har återpublicerat en
artikel från DIS Syds 15 års jubileum 2007. När vi
som deltog i årets årsmöte på Zoom satt och väntade
hemma på kammaren på att alla skulle tas emot i mötet,
började någon som hade varit med då att berätta om när
vår förening bildades. I luften florerade olika uppgifter om när DIS Syd bildades. Det framgick tydligt att
många, även idag aktiva i föreningen, inte hade någon
koll på vår historia. Och som den historiker jag är så
griper jag tillfället i akt att upplysa.
Ove Billing, förenings första ordförande, sedermera
sekreterare och redaktör för DISkutabelt, kontaktades
av Jan Nilsson, dåvarande ordförande, som bad Ove inför femtonårsjubileet, att skriva något om föreningens
bildande och de första åren. Ove tog på sig det och jag
fick som redaktör äran att publicera hans opus, som ni
läst här ovan. Oves artikel bygger på en artikel som han
skrev till tioårsjubileet 2002. Den finns i DISkutabelt
3-2002. Då var jag ännu inte medlem i vår förening och
jag hade ännu inte börjat släktforska.
Ove hade varit bosatt i Hjärup, min födelseby, men
när jag lärde känna Ove, hade han bytt Skånemyllan
mot Laholm. Varför står i hans artikel. Ove var under
en lång följd av år vår fadder i Halland och medverkade
ofta med artiklar i tidningen. Ove Billing dog 2012, 86
år gammal. Ordförande Jan skrev om Oves betydelse
för vår förening i sina minnesord DISkutabelt 3-2012.
I sin text hänvisar Ove till ordförande Jans reflexioner inför 15 års jubileet, som jag inte vill undanhålla er;
Föreningen har uppnått femton år, vilket vi celebrerar
med en större tidning och dessutom i färg. Vi har hamnat
i mopedåldern och är mitt i puberteten när man börjar
”kasta loss” från sina föräldrar. I det här fallet kan man
säga att vi har två föräldrar, dels DIS naturligtvis men
även Staffanstorps släktforskarförening där grundaren
och stora delar av DIS Syds första styrelse var medlem-
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Låt mig avsluta med en dikt av min hovpoet Alf
Henriksson, känd för bl.a. sina små verser under många
år i Dagens Nyheter, bland dem följande, som jag har
citerat tidigare, men som fortfarande har aktualitet:
Den blickar aldrig framåt
som inte kan blicka bakåt
Den sörjer illa för barnbarn
som saknar intresse för farfar
Den vet föga om annat
som inte har känsla för tiden
Den tänker föga på andra
som blott lever här och nu.

Ove Billing
f.d. ordförande m.m.
mar. I en annan artikel i det här jubileumsnumret så
berättar Ove Billing hur vi bildades. Ove Billing, Roland
Backman (båda då boende i Hjärup), Frans Johansson
(hade jobbat på samma företag som Ove) och jag var även
med i Staffanstorps släktforskarförening. Denna förening
firar sitt tjugofemåriga jubileum till nästa år och då har
jag varit ordförande där i femton år.
Det man lätt glömmer under de här åren är hur snabbt
och hur mycket som medlemsantalet har ökat, dels hos
oss, dels hos DIS centralt. Vi tror att medlemsantalet
börjar plana ut nu vid runt 3000 medlemmar.
I början och många år åkte jag och Frans Johansson
runt bland andra släktforskarföreningar och visade och
propagerade för DIS Syd
och Disgen, en underbart
trevlig tid. Vi fungerade perfekt tillsammans,
Frans med sin outsinliga
släktforskarkunskap och
jag med min datorkunskap kompletterade varandra perfekt. De här åren
är definitivt en höjdpunkt
i mitt liv, vi hade fantastiskt trevlig tid Ulla,
Frans, Monica och jag.

Både Ove och Jan poängterar hur fantastiskt det var
att få trycka vår tidning i färg. Nu är tidningen alltid i
färg, men vartannat nummer, bl.a. detta ges enbart ut
digitalt. Tiderna förändras. Det är förstås Jan som har
bidragit med alla foton, denna tidnings mångårige fotograf, som illustrerat Oves jubileumsartikel.

Mats J Larsson
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Saxade tips & notiser
Digitala DIS-träffar
Föreningen DIS kommer att genomföra en serie med
digitala träffar för DIS medlemmar under hösten och
vintern. Tanken är att ge information om hur man
kan använda föreningens produkter och tjänster i
sin släktforskning. Onsdagen den 21 oktober kl. 18:30
blir det Grundläggande om kartor i Disgen med vår
kartfadder Lena Ringbrant Ekelund. Det kommer att
finnas möjlighet till frågor och svar under kvällen.
Mötena genomförs med videokonferenssystemet
Zoom och därför krävs det anmälan för att delta.
Digital släktforskardag den 24 oktober
En gemensam digital släktforskardag arrangeras den
24 oktober av riksföreningarna inom släktforskning.
Medarrangörer förutom Föreningen DIS är Genealogiska Föreningen, Sällskapet Vallonättlingar, Föreningen för Smedsläktforskning, Judiska släktforskningsföreningen i Sverige och Svenska Släktakademien. Det är gratis att delta men för att få tillgång till
de olika möteslänkarna måste man registrera sig i förväg. Mer information om program, tider och anmälan
kommer på DIS hemsida de närmaste veckorna!
Nya böcker
Inlåsta
Släktforska i polis-, fängelseoch anstaltsarkiv. I boken presenteras olika institutionsarkiv
med tips och exempel på vilka
uppgifter som kan hittas i dessa.
Vid sidan av olika typer av institutionsarkiv tar ett särskilt kapitel upp forskning i polisiära
arkiv. Handbok 21. Författare
Roddy Nilsson, medlemspris 225
kr.
Kyrkoforska
Kyrkorna har lämnat efter
sig så mycket mer än bara de
kyrkoböcker som flitigt används
i släktforskningen. Det finns
många andra användbara källor som tas fram och visas i
denna handbok. Handbok 20.
Författare är Anna-Karin Westerlund & Markus Gunshaga,
medlemspris 225 kr.

Uniformen berättar.
I den här boken presenteras i
bild och ord de svenska militära
uniformerna från karolinertid
till nutid, med ett extra fokus på
arméns uniformer 1860–1960.
Mikael Hofsten är författare. Medlemspris 230 kr.
Andrarums Alunbruk
Andrarums Alunbruk, ur arkivens gömmor om Verket
och dess människor av Gert Lagerstedt. Det är hans
tredje del om Alunbruket i Andrarum. Pris 300 kr.
De första två delarna om Alunbruket, Invånarna med
gårdar och torp under 300 år utsågs till årets släktbok
2019. Gert Lagerstedt är arkivarie på Christinehofs
slott.
Göteborg, Skövde och Östersund
Släktforskardagarna är bestämda för de närmaste tre
åren. Nästa år är det Svenska Mässan i Göteborg som
är platsen, Göteborgs släktforskare är värdförening
och datumen för arrangemanget är den 14-15 augusti
2021. Skövde släktforskarförening får en ny chans att
arrangera Släktforskardagarna 2022. 2023 blir det så
Östersunds tur att stå värd för arrangemanget.
Släktforskningens dag 2021 lördagen 16 januari
Temat är Samhällets skuggsida i arkivens ljus. Gripna,
fängslade och tvångsvårdade personer kan du hitta
mycket spännande information om i källor efter institutioner och myndigheter. Dessa kan du hitta i
stadsarkiv och på regionarkiv. En bra ingång när du
söker arkiv efter till exempel anstalter eller fängelser
är att söka i Nationell Arkivdatabas (NAD).
Folkräkning 1930
Riksarkivet meddelar att Databasen Folkräkning 1930
har uppdaterats med 62 418 sökbara personer fördelade på 29 församlingar i Östergötlands, Kalmar,
Kristianstads, Skaraborgs och Värmlands län.
Födda 1800-1840 i Kristianstads och Blekinge län
Har du förfäder och släktingar som föddes i Kristianstads län eller Blekinge län? Nu blir det enklare för
dig att hitta deras födelsenotiser. Arkiv Digital har just
uppdaterat sitt register Födda, delar av Sverige och
lagt till personer födda i Kristianstads och Blekinge

Denna gång har saxen klippt i DIS webbsida, Rötter, Riksarkivets webbsida och Arkiv Digital. MJL
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Lars Åke ny webbmaster

ag heter Lars Åke Sellberg född 1948 i Helsingborg,
flyttade till Lund som student och läste till civilekonom på Lunds universitet och har sedan dess varit
Lund trogen. Jag har bland annat arbetat som ekonom
och IT-utvecklare på Skånemejerier i Malmö och Kristianstad. Jag har alltid varit intresserad av datorer och
följt med utvecklingen från det man satt och stansade
hålkort under utbildningen på Lunds Datacentral till
dagens datorer som bara blivit mindre, kraftfullare och
smartare.
Jag började med släktforskning i samband med att
jag blev pensionär för sex år sedan, jag var bland annat intresserad av var mitt efternamn Sellberg kom
ifrån. I början använde jag Ancestry som släktforskningsprogram, men efter något år saknade jag bra
utskriftsmöjligheter, samt att jag tyckte det blev dyrt i
längden och sen retade jag mig på att de tips man fick,
ofta var felaktiga. Jag gick över till Disgen år 2015 och
tycker programmet är mycket kraftfullt och bra. Jag
uppskattar de kurser som erbjuds och som jag tycker
är en förutsättning för att kunna utnyttja programmet
på ett bra sätt.
Jag är sedan några år även styrelsemedlem i Lunds
Släktforskarförening där jag är kassör och webbmaster.
I våras blev jag tillfrågad om jag kunde tänka mig
att bli med i styrelsen för DIS Syd och där jag då skulle
ha hand om hemsidan. Detta var i mars-april så det

blev att snabbt sätta sig in i
detta då Covid-19 medförde
att information till våra
medlemmar behövde ske
snabbt, digitalt och att alla
sammankomster ställdes in,
även vårt årsmöte. Jag har
varit adjungerad i styrelsen
fram till nu i september då
jag blev invald på riktigt.
Jag har också tidigt intresserat mig för hur man
med hjälp av DNA kan få sin släktforskning bekräftad
och med de kontakter man kan knyta med andra släktforskare om gemensamma anor.
Hur gick det med min släktforskning? Jo, jag fann
på min mors sida, en man som hette Petter Svensson
född 1721 i Småland. När han blev trumslagare fick han
soldatnamnet Sellberg. Han fick en son som också blev
trumslagare och som behöll soldatnamnet Sellberg.
Sonen gifte sig och flyttade till Hovmantorp, på samma
sätt som min dotter, som för fem år sedan efter studier
i Växjö gifte sig och flyttade till Hovmantorp. Så man
kan säga att historien återupprepar sig.
DISkutabelt önskar Lars Åke lycka till som webbmaster och styrelseledamot i DIS Syd. Lars Åkes kontaktuppgifter finns på sista sidan.

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.

Virtuella kurser och cirklar
• Släktforskning
• Hembygdsforskning
• Regional historia
• Kulturhistoria

www.vigeci.com
16

Välkommen
att teckna dig för
vårt nyhetsbrev
via hemsidan eller
vårt kansli!
Som medlem
i Hallands
Släktforskarförening
har du fri tillgång till
vår Medlemsportal
med drygt en miljon
halländska släktuppgifter.
Hårginst är Hallands landskapsblomma

Hallands Släktforskarförening
e-post: info@hallandsslaktforskare.se
tfn 035-12 82 72
hallandsslaktforskare.se
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Program för DIS Syd hösten 2020

Reservation för ändringar – kontrollera på vår hemsida www.dis-syd.se
Digitala DIS Syd träffar med Zoom
Tid: 19.00-21.00
Anmälan: Anders Lindberg, anders.lindberg@dis-syd.se,
0708-39 79 08
2020-10-07
Tema: Grunderna i Disgen.
2020-10-28
Tema: Notiser.
2020-11-05 (OBS! Tiden 14-16.30)
Tema: Appen Släkten och Patrik Hansson från DIS utvecklingsavdelning svarar på inskickade frågor.
2020-11-18
Tema: Kontroller i Disgen.
2020-12-02
Tema: Andra DIS verktyg (Dispos, Disbyt, DIS Arkiv, DIS
forum).
2020-12-10 (OBS! Tiden 14-16.30)
Tema: Hantera släktträd (datamappar) dela eller slå ihop.
ESLÖV
På grund av smittorisken så ställer vi in träffarna i Eslöv
under hösten. Vi hänvisar till de digitala möten som erbjuds
och hoppas på en ljusare vår. Anders, Siri & Eva
HELSINGBORG
Kartor i Disgen
2020-10-22
Tid:10.00-12.00
Vill du veta mer om möjligheterna att hantera kartor och
knyta ihop dem med din släktforskning i Disgen. Sven Kylefors, Disgenfadder, visar och informerar. Träffen anordnas
digitalt med hjälp av Zoom.
Anmälan: Sven Kylefors sven@dis-syd.se, 0703-29 73 45.
Begränsat deltagarantal.
Disgen nybörjarkurs är inställd
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
Vi erbjuder alla hjälp med frågor om Disgen, kartor m.m.
Det sker på Åsbo Släkt- och Folklivsforskares ordinarie
släktforskarjour. P.g.a det osäkra läget med pandemin
måste du anmäla dig på www.aasbo-gen.com. Klicka på
aktivetskalendern, välj datum och fyll i uppgifterna. Du
behöver inte vara medlem i Åsbo Släkt- och Folklivsforskareförening.

DISkutabelt 2020-3

tisdag		
söndag		
tisdag		
tisdag		
söndag		
tisdag		

2020-10-13
2020-10-25
2020-10-27
2020-11-10
2020-11-22
2020-11-24

kl. 18.30 -21.00
kl. 09.00- 12.00
kl. 18.30-21.00
kl. 18.30-21.00
kl. 09.00-12.00
kl. 18.30-21.00

MALMÖ
Det är inte möjligt att anordna några släktforskarkaféer
på Bellevue Park under hösten. Kontaktperson: Viveca
Kristiansen, 0738-33 24 64, viveca@dis-syd.se.
RONNEBY och SÖLVESBORG
När det gäller våra DISträffar i Ronneby och 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, 073528 88 25.
Studiecirkel i Disgen i Ronneby
Vi planerar en studiecirkel under hösten 2020 om grunderna i Disgen 2019 tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan 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, 070595 13 38
ARKIVENS DAG
Lördagen den 14 november
På Arkivcentrum Syd planeras för ett en digitalt arrangemang. För mera information se https://www.arkivensdag.
nu.
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
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Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning retur
med den nya adressen till:
DIS Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund

Styrelse
Ordförande
Viveca Kristiansen
Sjövägen 3
274 54 Skivarp			
0738-33 24 64
viveca@dis-syd.se
Vice ordförande
Lena Ringbrant Ekelund
Kamrersgatan 17
264 31 Klippan
070-232 00 79
lena@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
Webbmaster
Lars Åke Sellberg
Husmansvägen 10
227 38 Lund
070-587 39 68
larsake@dis-syd.se
Ledamot
Bo Lundgren 		
Tostebergavägen 11
295 73 Nymölla 		
0735-28 88 25
bo@dis-syd.se		

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

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

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

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

Faddrar

Disgen
Sven Kylefors
Norra Brunnsvägen 75
256 55 Helsingborg
070-329 73 45
sven@dis-syd.se

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
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
Torgny Larsson		
Östra Hyllievägen 17
216 21 Malmö			
0707-41 40 18
torgny@dis-syd.se

Övriga funktionärer
Valberedning
sammankallande
Magnus Hellblom
Soldat Bohms gata 13
226 51 Lund
0733-36 01 02
magnus@dis-syd.se
Disbytombud och revisor
Kent Hektor		
Götgången 18
271 44 Ystad			
0707-53 02 01
kent@dis-syd.se		
				

Hedersordförande
Jan Nilsson		
Lagerlöfs väg 14
245 32 Staffanstorp
046-25 57 88
jan@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		

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

