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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 släktforsk-
ning från vår supportorganisation (faddrar)

• Kurser, träffar och workshops i Disgen, Disbyt, Dis-
pos	och	Kartor	på	flera	orter	i	DIS	Syd

• Intressanta föredrag och trevliga släktforskarkon-
takter

• DISkutabelt är föreningens medlemsblad som in-
nehåller erfarenheter, tips och föreningsnytt och 
kommer ut fyra gånger om året

• DIS Syd skickar regelbundet ett nyhetsbrev om ak-
tuella frågor 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 släktforskarvänner!

och fröken. På televerket hade alla 
en signatur, den användes av arbets-
kamraterna emellan. Själv kallades 
jag för fröken Larsson av chefen 
och jag benämnde mina chefer för 
Ingenjör Persson, Linjemästaren, 
fru Andersson eller fröken Jönsson. 
Detta förekom långt in på 1970-talet. 
Bror Rexheds Du-reform från 1967 
tog sin tid att genomföra.

Onödigt vetande: I takt med det 
växande antalet abonnenter 
insåg man att det i längden 
var omöjligt att koppla samtal 
manuellt. Någon har gjort en 
beräkning att om all telefontra-
fik i slutet av 1960-talet skulle 
ha växlats på det sättet, skulle 
det inte ha räckt ens om hela 
Sveriges befolkning skulle ha 
arbetat som telefonister.

Bästa släktforskarhälsningar 
önskar er ordförande 

Viveca Kristiansen

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 andra nummer är den 10 maj. 

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.

Bilderna på första sidan och i artikeln om fotogra-
fier från Habo Ljung har redaktören bidragit med. 
Viveca Kristiansen har bidragit med bilderna ovan  
medan Fotoateljén/Tekniska museet står för fotot av 
telefonisten. Hans Bjernevik har plåtat redaktören. 
Hans-Peter Stülten, Lars-Åke Stenemo och Sven Ky-
lefors har bidragit med illustrationer till sina artiklar. 
Illustrationerna i artikeln om Mina anor i Matteröd har 
hämtats från Matteröds byalags hemsida.

Då har vi hunnit en bra bit igenom 
vintern, känns skönt då den har 

varit ovanligt bister i år. Glädjande 
är att dagarna blir allt längre. I mitt 
arbetsrum har jag ett fönster mot 
väster, nu behöver jag dra för gar-
dinen på eftermiddagen. Jag ska 
egentligen inte klaga, men en stor 
röd sol sticker i ögonen. 

Det är årsmötenas tid i förenings-
livet och de flesta behöver hållas i 
digital form. Även vårt årsmöte i DIS 
Syd kommer att vara digitalt. Mötet 
äger rum söndagen den 28 mars kl. 
13.00, se inbjudan på sidan 5.  Varmt 
välkomna! 

Tidningen Släkthistoriskt Forum 
hade i höstas ett specialnummer 
om kvinnor i yrkeslivet. En artikel 
handlade om telefonister. Yrket gav 
kvinnor på landsbygden möjlighet 
till extrainkomst. Det var inte ovan-
ligt att telefonväxeln installerades 
i någons hem, frun i huset kunde 
sköta både växel och hushållssyss-
lorna parallellt. På 1940/50-talet 
automatiserades telefonstationerna 
och telefonisterna fick flytta in till 
storstäderna. I södra Skåne var det 

Malmö som gällde. När jag började 
arbeta på Televerket 1969 fick jag 
många arbetskamrater som tidigare 
hade varit telefonister. Jag fick 
höra många berättelser om hur det 
var ”förr i tiden”. Telefonisterna 
var övervakade, deras samtal med 
abonnenterna avlyssnades av före-
ståndaren. Uttryckte telefonisten sig 
olämpligt, blev det en varning och 
eventuellt även avdrag på lönen. De 
fick be om att få gå på toaletten, alla 
antecknades för att vänta på sin tur. 
Ingen fick lämna växelbordet förrän 
vaktföreståndaren gav sitt tillstånd. 
En rast om max sju minuter medgavs 
per timme. Detta kunde medföra 
problem för de unga tjejerna med 
mensvärk, men å andra sidan fanns 
det hjälpmedel i samaritlådan. Den 
innehöll förutom plåster både vanlig 
Alvedon och mycket starka värkta-
bletter samt konjak. Värktabletterna 
och konjaken 
togs senare bort 
från läkeme -
delslådan, var 
och en fick sitt 
medicinbehov 
tillgodosett via 
verksläkaren i 
stället. På så sätt 
gick det att kon-
trollera eventuellt missbruk, för det 
förekom tyvärr.

Något annat som inte var till-
låtet var att kvinnor var klädda i 
långbyxor på jobbet. Det var kjol 
eller klänning som gällde. Ingen sa 
du till varandra, det var titel eller fru 
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Det alltid trevligt att ha kontakt 
med läsarna och naturligtvis 

särskilt trevligt när redaktören och 
tidningen får beröm. Med anled-
ning av förra spalten, där jag hyllade 
Malmö, MFF och min nästkusin 
Börje Tapper kom ett e-brev från 
Kjell Jönsson i Bjärred. Hans rader, i 
något avkortat skick, vill jag inte un-
danhålla läsarna. Utrymmet räcker 
dock inte till för att publicera hans 
bilder på MFF-laget 1946-47 och på 
Sydkrafts korplag.

Hej Mats! Alltid intressant att läsa 
dina spalter i Diskutabelt. Speciellt 
den här gången när du är inne på Mal-
mö, fotboll och Börje Tapper.

Jag är född 1940 i Malmö och 
uppväxt på Uppsalagatan ...  Jag 
började att se fotboll och MFF på 
Malmö Idrottsplats 1947-48 tillsam-
mans med min far. Han fick ibland 
fribiljetter av Stellan Nilsson, som var 
lärling och hjälpare åt far i mekaniska 
verkstaden på Kockums. Åren däref-
ter var jag själv och såg MFF. Låg då 
alltid bakom målen och såg på nära 
håll Stellans hörnor och Börje Tap-
pers nickar, som ofta gick i mål. Min 
stora idol på den tiden var dock inte 
MFF:are utan en IFK Göteborgare 
och sedan Milanes och till sist ÖIS:are 
Gunnar Gren.

Själv kom jag att spela pojklags- och 
juniorlagsfotboll i ett antal Malmö- 
klubbar på 1950-talet. Jag avslutade 
min aktiva fotbollstid i IFK Malmös 
juniorlag 1957-58 p.g.a. studier och 
arbete. Jag som tidigare hade varit en 
trogen MFF-supporter bytte nu sida 
och blev en IFK:are och är så även i 
nutid trots många års motgångar.

Jag hade 1956 börjat på Sydkraft 
och här pratades mycket fotboll och 
idrott i allmänhet och korpfotboll i 
synnerhet. Här fanns många duktiga 
f.d. aktiva fotbollsspelare som spelade 
i korplaget och det dröjde inte länge 
förrän också jag spelade i Sydkrafts 
korplag. Jag gick som 16-årig junior 
in i Sydkrafts korplag som centerback 
och kallades av vissa för ”slanan” 
för att jag oftast hade ett långt ben 
i vägen för motståndarnas skott och 

Redaktörens spalt
passningar. P.g.a. min längd hade 
jag även ett huvud i vägen på båda 
planhalvorna. 

Under hösten 1956 - våren 1957 
hade jag min förste riktige mentor 
inom fotbollen i Valle Ek, f.d. forward 
i MFF:s stjärnlag på 1940-talet och 
landslagsman vid fem tillfällen. Valle 
Ek var snabb, taktiskt skicklig, en 
god speluppläggare och hade ett gott 
huvudspel. 

Han lärde mig mycket om fotboll 
- både på och utanför planen. Det jag 
inte fick reda på om MFF av Valle Ek 
på 1950-talet det fick jag reda på av 
Stellan Nilsson på 1970-talet, granne 
med far min på Ärtholmens koloni-
område, vid ständiga samtal över 
staket och tomtgräns. Valle Ek och 
Stellan Nilsson på Ärtholmen hade 
många historier att berätta om MFF:s 
storhetstid på 1940-talet. 

Vid våra resor med fotbollsklubben 
och efter matcherna berättade Valle 
Ek gärna, över en öl eller två, allehan-
da historier om sin MFF-tid. En sak 
som Valle Ek gärna berättade om var 
att vid MFF:s turné till Brasilien 1949 
hade nästan hela laget vägrat att gå 
ut till spel i en viss match om inte Erik 
Persson gick med på för spelarna vissa 
ekonomiska villkor. Det var det inte 
var många minuter kvar till avspark 
och läktarna var fyllda med publik 
då Erik Persson gav med sig och fick 
”krypa till korset”. Alla spelarna gick 
då ut till match men förlorade stort 
mot det brasilianska storlaget.

Klassiskt om Stellan ... När han 
skulle slå hörnor, så vädjade han 
speciellt till Börje Tapper –  ”Stå 
bara stilla så prickar jag era skal-
lar”. Före någon match på 1940-talet 
tyckte någon i laget att de borde gå ut 
och värma upp. Stellan replikerade 
då: ”Är det inte bättre att sätta på 
värmen i omklädningsrummet och 
stänga fönstret?” En annat känd re-
plik från Stellan var, då det kom på tal 
om hans enbenthet och nickoförmåga. 
Han hävdade att högran enbart var 
ett stödjeben och han aldrig nickat 
en boll. Det skulle bara rufsa till den 
välansade frisyren. 

Malmö är sedan 1976 för min del 
ett avslutat kapitel. Kan möjligtvis 
passera genom Malmö då jag skall ta 
mig från Bjärred till Svågertorp.

Kjells e-brev väckte många re-
flektioner hos mig som tidigare 
fotbollsspelare i Nikes juniorlag. 
Min far skulle ha gillat att Kjell blev 
IFKare. Det var han också! Han väg-
rade t.o.m. att bära ljusblå pyjamas 
eller att sätta upp ljusblå persienner. 
De var gula hos oss! Och han vägrade 
att se matcher i Malmö sedan IFK 
Malmö ramlat ur allsvenskan. Vi såg 
en match tillsammans med Malmö 
FF i slutet av sextiotalet, men då 
poängterade far att det var en inter-
nationell match!

Korpfotboll har även jag prövat 
på både i Lund och Sundsvall. Om 
ni frågar mig så är korpfotboll något 
av det farligaste som finns. 

I detta nummer finner ni artiklar 
av trotjänarna Lars-Åke Stenemo 
och Lena Franzén. Vi tackar för 
Hans-Peter Stültens (disgenfadder 
från Nynäshamn) bidrag om hur man 
registrerar danska källor i Disgen! 
Nöjsam läsning!

Jag planerar nu för att genom-
föra min kurs Mats Frågelåda på 
Senioruniversitetet med Zoom. Vac-
cineringen verkar ju dröja. 

Till dess; Håll avstånd, håll i och 
håll ut!

Mats J Larsson
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Årsmöte 2021
Söndagen den 28 mars 

kl. 13.00 - 15.00 på Zoom
Välkomna

Även i år blir vårt årsmöte digitalt 
med mötesverktyget Zoom p.g.a. coronapandemin

Program för Årsmötet
•	 Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna med förslag till bokslut för 2020, val till styrelse 

m.m. och beslut om medlemsavgift 2022. Årsmöteshandlingarna d.v.s. dagordning, verksam-
hetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse, valberedningens förslag  samt 
verksamhetsplan och budget för 2021 finns på vår hemsida https://dis-syd.se. Därifrån kan 
du skriva ut årsmöteshandlingarna om du så önskar.

•	 Övrig information och frågor från medlemmar.

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 genom att fylla i ett formulär 
med din e-postadress, medlemsnummer i 
DIS, ditt namn och postort. 
 

Fyll i din anmälan 
senast den 24 mars.

Anmälningsformuläret når du genom att 
klicka på länken nedan.

https://forms.gle/7ZjxFJt49h1fJeHs7

Det går också bra att anmäla sig via hemsidan

 https://dis-syd.se

Välkommen till årsmötet och påverka verksamheten i din förening 

Ta för vana att kontrollera på vår hemsida och 
Facebook om uppgifterna om vårt årsmötet änd-

ras med hänsyn till vad som kan hända när det 
gäller Coronapandemin.

 
 
 

 
 
 
 
 

Medlemmarna i DIS Syd kallas till  
Årsmöte 2021 

söndagen den 28 mars kl. 13.00  
 

Årsmötet kommer att genomföras digitalt med mötesverktyget Zoom, därför måste man anmäla sig för att kunna delta.  

Anmälan ska göras till https://dis-syd.se  senast den 24 mars.  

Det blir inget föredrag på årsmötet

Behöver du hjälp med att ansluta dig till 
Zoom inför årsmötet kan du kontakta Lena 
Ringbrant Ekelund eller Magnus Hellblom. 
Deras kontaktuppgifter finns på sista sidan.
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Hur registrera danska källor i Disgens källträd?
Danmark är som bekant inte som Sverige, ej heller 

när det gäller tillgången till arkivhandlingar och 
hur de danska kyrkoarkiven ser ut.

Danska kyrkoarkiv
Först lite om hur kyrkoarkiven rent fysiskt ser ut. Det 
finns sedan början på 1800-talet två exemplar av varje 
kyrkobok, en Huvudministerialbok som kyrkoherden 
skriver i och en Kontraministerialbok som kordegnen 
(församlingssekreteraren) skriver. Dessa två uppsätt-
ningar böcker får aldrig befinna sig under samma tak.

Normalt finns det en bok för födda mankön, en bok 
för födda kvinnokön, en för konfirmerade pojkar och 
en för konfirmerade flickor, en för kyrkliga vigslar och 
en för döda mankön och en för döda kvinnokön. Alltså 
allt som allt nio böcker, alla i två exemplar.

Borgerliga vigslar finns normalt inte antecknade i 
kyrkoböckerna, de finns i kommunens arkiv. Det finns 
inget Arkiv Digital eller liknande företag i Danmark, all 
digitalisering av statens arkiver, härunder kyrkoböcker, 
sker av Riksarkivet. Här har länk till deras sida: https://
www.sa.dk/ao-soegesider/da/collection/theme/1. På 
denna sida kan ni läsa mera om vad som finns i de olika 
arkiven.

Sedan till det som är mest intressant för oss som 
släktforskare, nämligen kyrkoarkiven. I Danmark har 
man såväl som i Sverige ändrat i den administrativa 
indelningen av landet, från många Amt (motsvarande 
svenska län) till ett fåtal regioner, men det intressanta 
för släktforskningen är fortfarande den gamla indel-
ningen med amter och sogne (församlingar).

För att hitta en viss församling måste ni naturligt-
vis ha namnet på församlingen, helst också amtet då 
samma församlingsnamn kan finnas i flera amter, precis 
som det kan finnas i flera svenska län.

När ni väl har hittat församlingen ser det ut så här 
Jag har i exemplen vald Terslev församling i Sorö Amt 
där jag har en stor del av min danska släkt (bild 1).

De mest intressanta de två nedersta alternativ, alltså 
kontraministerialbog 1813-2002, som du kan se finns 
den i två exemplar, de nya i färg fram till 1892 och de 
gamla svart/vita fram till sekretessgränsen som inte är 
2002, men olika för olika böcker.

Så låt oss titta i vad det står i det alternativ som heter 
kontraministerialbog 1813-2002. När ni klickar på det 
får ni upp denna bild (bild 2):

 bild 2

Det är en lista över de årspann som finns i serien, 
alltså från 1813 fram till 1971 för döda. Som ni kan se 
står det några bokstäver efter åren, det anger vilka 
uppgifter som finns i den aktuella skanningen. F står 
för födelse, K för konfirmation, V för vigslar, D för döda. 
T för tillgångslista, A för avgångslista och slutligen J 
för jämnförelselista. Som ni kan se försvinner dessa T, 
A och J 1868 då den civila registreringen övergick till 
kommunen.bild 1
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Men hur nu registrera dessa i Disgens källträd?

Där har jag så vitt möjligt följd samma sätt som de visas 
på Statens Arkiver/Arkivalier on-line, alltså på danska 
Riksarkivet. 

I de flesta socknar är det så att de flesta kyrkböcker 
efter 1892 är registrerat i en volym för varje årspann. 
I denna volym finns registreringen i ordningen födda 
män,  födda kvinnor, konfirmerade pojkar, konfirmera-
de flickor, vigslar, döde män och slutligen döde kvinnor. 
Numreringen är löpande från första till sista bilden, sid/
folienumreringen används inte alls i visningen. Detta 
gäller de flesta församlingar om det inte är så att det 
finns ett sjukhus eller ett BB i församlingen, så kan det 
hända att födelse- och dödböckerna ligger i separata 
volymer på SA, ja det kan hända att de är delade med 
en för män och en för kvinnor. 

Dessa gamla svart/vita inskanningar är oftast angett 
med FKVD (födda, konfirmerade, vigda, döda) och med 
män/pojkar först och kvinnor/flickor sist inom varje 
typ. Jag använder samma beteckning i registreringen för 
att så långt möjligt anknyta till den källa jag har använt. 

Om du ser på bild 3 till höger ovan ser du hur Terslev 
församling ser ut i mitt källträd.

        

     

Jag skiljer alltså inte i källträdet om det är en födelse, 
en död eller en vigsel, det framgår av noteringen i Per-
sonöversikten i Disgen.

En källhänvisning kan alltså se ut så här i källträdet 
(se bild 4 på nästa sida).

Jag anger såväl folieringen som bildnumreringen, 
det kan ju tänkas att någon som ser min forskning vill 
kolla på ett av landsarkiven i original boken.

Om vi tar den översta källhänvisningen i bild 4, den 
som vidrör 1914-09-19  ser originalet alltså ut på detta 
sätt (se bild 5 här nedan).

bild 3
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I detta fallet en födelsebok för mankön där den ak-
tuella födelse står längst nere på sidan.

Sedan är det så att Rigsarkivet i samarbete med 
Ancestry har nyfotograferat ett antal kyrkböcker 
fram till 1892, dessa är fotade i färg som AD och de 
ligger på samma sätt som de fysiska kyrkböckerna, 
alltså en för födda män, en för födda kvinnor o.s.v.  
   I de fall källan är från någon av dessa nyfotograferade 
böcker, anger jag den naturligtvis som födda män eller 
kvinnor, vilket nu är aktuellt. 

När det gäller borgerliga registreringar har jag dem 
liggande i en egen grupp i mitt släktträd Utländska ar-
kiv, där finner man folkräkningar, olika källor för olika 
år men inte sorterade geografisk inom varje land. För 
Danmarks del Köbenhamns Stadsarkiv med Politiets 
Registerblade, borgerliga vigslar ordnade efter vilket 
amt och civil myndighet som utförde vigslen (Borgmäs-
tare, giftefoged, politimästare eller sognefoged) varje 
myndighet sin mapp under respektive ort. Så här ser 
mitt källträd (se bild 6) ut när det gäller utländska ar-
kiv, jag har öppnat det lite så ni kan se hur en borgerlig 
vigsel är registrerat i Köpenhamn:

bild 4

bild 6
Då jag själv har jobbat några månader på ett kyr-

kokontor i Danmark som kordegn, vet jag ju hur kyrk-
böckerna förs rent praktisk (eller fördes skall jag kanske 
säga då det är 40 år sedan) jag vet även hur det civila 
samhälle med befolkningsregister fungerade, det var 
nämligen en kommunal angelägenhet inte en kyrklig 
som här.

Hans-Peter Stülten
h-p.stuelten@outlook.com

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

Släktforskningens Dag

Släktforskningens Dag arrangerades i år den 16 
januari. Helsingborgs Bygde- och Släktforskarför-

ening hade bl.a. ett pass med digital introduktion till 
släktforskning. Senare under dagen höll Sven Kylefors, 
Disgenfadder, ett pass med presentation av Disgenpro-
grammet och möjligheterna att göra släktforskningen 
enklare. Fem intres-
serade deltagare fick 
en översiktlig vis-
ning av vad man kan 
få för hjälp och av-
slutade med en fing-
erad persons lev-
nadsresa på Google 
Earth. Intresset för 
programmet pekar 
på att vi kan hoppas 
på ytterligare några 
nya medlemmar. 

Sven Kylefors

Disgenfadder 

Svens kontaktuppgifter finns på sista sidan.



DISkutabelt 2021-1 9

Jag har släktforskat under cirka fem års tid, en sys-
selsättning jag blivit helt biten av. De första åren 

höll jag mig till min mors anor, som jag redan visste en 
hel del om. Däremot visste jag i princip ingenting om 
min fars anor.

Då coronapandemin bröt ut i mars 2020 och jag var 
mer eller mindre isolerad i mitt hem började jag fun-
dera över min far och var han kom ifrån. Han, liksom 
jag, växte upp i Malmö, men var kom min farfar från? 
Han bodde i Malmö, men hade han alltid gjort det? 
Min farmor dog av en akut hjärtinfarkt, när jag var ett 
år gammal, och min farfar gifte om sig bara något år 
efteråt. 

Jag vet inte hur förhållandet mellan min far och min 
farfar var, jag kommer bara ihåg att jag tillsammans med 
mina föräldrar och min lillebror endast besökte honom 
vid speciella tillfällen. Ändå bodde han och hans nya 
fru bara några kvarter från där min familj bodde. Min 
farfar och jag fick ingen kontakt med varandra alls.

Det här var alltså lite spännande, allt var ju för 
mig ett oskrivet blad. Det visade sig då, att min farfar, 
Oskar Nilsson, tog efter sin två år äldre bror Johannes 
Leander och lämnade hembygden, som var en liten 
by, St Skudderup, i Norra Rörums församling. Farfar 
föddes 1881, vid 19 års ålder tog han plats som dräng 
i södra Skåne under något års tid, därefter gjorde han 
militärtjänst vid Svea Livgarde i Stockholm. Brodern, 
som står som husar, har troligen varit en förebild för 
honom. Efter militärtjänsten bosatte han sig i Malmö 
och blev så småningom polis där. I Malmö träffade han 
också min farmor, Elna, som arbetade som sömmerska, 
hon kom från Blentarp. Därmed hamnar hon utanför 
denna berättelse.

Mina anor i Matteröd
Norra Rörums och Matteröds församlingar 

gränsar till varandra, och de flesta i min fars släkts 
tidigare generationer har förankringar här, mest 
i Matteröd, som ligger 55 km sydväst om Hässle-
holm. Matteröd består av 22 byar, de flesta mycket 
små. Även om min farfar föddes i Norra Rörums 
församling bars han till dopet av en släkting från 
Matteröds församling.

En dag googlade jag på Matteröd och fick 
bland annat upp en sida om dess hembygdsför-
ening. Det visade sig vara en fullträff. Hembygds-

föreningens mötesplats är Agdas stuga, som det 
fanns en hel sida information om. När jag läste 
igenom artikeln kände jag igen några namn, och 
det framkom att Agdas mormor var syster till min 
farfars mormor. Det kändes lite märkligt! Dess-
utom fanns det en bok i hembygdsföreningens 
regi med titeln Ödetorp och torparöden att köpa, 
och den skickade jag genast efter. Den innehåller 
information om olika torp i Matteröds socken, i 
by efter by, och med information om vem som 
bebott dem. Jag kände igen flera namn och fick i 
och med detta lite kött på benen, som man säger.

Jag har kommit till-
baka till 1700-talet under 
mitt sökande efter mina 
anor i främst Matteröds 
församling. Som regel lev-
de de och dog i sin hem-
församling. För enkelhets 
skull presenterar jag alla 
min fars släktingar i rakt 
nedstigande led. 

Fram till övre tonåren 
bodde såväl pojkar som 
flickor kvar i sina föräld-
rahem. Sedan begav de sig ut och tjänade dräng 
respektive piga. De höll sig i regel i hemförsam-
lingen Matteröd eller däromkring. Jag redovisar 
nedan min farfar Oscar Nilssons anor från Mat-
teröd, i några fall handlar det jag kommit fram 
till hittills om sju generationer.



DISkutabelt 2021-110

Nils Jönsson och Helena Nilsdotter
Farfars far Nils Jönsson (1852-1922) från Isakstorp 
stannade kvar i hemmet tills han var 20 år, beroende 
på att hans far, Jöns Nilsson, dog när Nils bara var 14 
år. Han behövdes hemma. Han tog sedan först plats i 
Myrarp sedan i samhället Matteröd, därefter flyttade 
han hem igen till Isakstorp. Där stannade han tills mo-
dern dog 1876. Då var Nils 24 år gammal. Han begav 
sig strax efter till St skudderup nr 2 i Norra Rörums 
församling, där han var dräng hos Nils Jeppsson, sin 
blivande hustrus far. 

Farfars mor hette Helena Nilsdotter (1850-1922). 
Nils Jönsson och Helena Nilsdotter gifte sig 1876 och 
bosatte sig i St skudderup nr 1 i Norra Rörums socken, 
granngård till Helenas födelsehem, St. Skudderup nr 2. 
Nils står först som lantbrukare och senare som hem-
mansägare. De fick sex barn, varav min farfar Oskar, f 
1881, var den andre i ordningen. De levde livet ut i St. 
Skudderup och dog båda två 1922, Helena av kallbrand 
och Nils av lungkatarr.

Jöns Nilsson och Gunild  Nilsdotter
Farfars farfar hette Jöns Nilsson (1815-1865) och föddes i 
Häringstorp som oäkta son till Troen Jeppasdotter. Mor 
och son bodde tillsammans med Troens far, änklingen 
och åbon Jeppe Pehrsson, och Troens två systrar. 1824 
befann sig Troen och Jöns i ett gatehus i Erikstorp. 
Troen gifte sig aldrig, fick inte heller fler barn, så Jöns 
var ett ensambarn. Vid 16 års ålder började han tjäna 
dräng på olika ställen i Norra Rörums församling, men 
när han var 25 år flyttade han tillbaka till Erikstorp och 
blev dräng hos Jöns Pehrsson. Han fick mycket goda 
vitsord därifrån. Två år senare, 1842, var han dräng i 
Matteröd, i Kitte lycka, hos änkan Karna Sassarsson. 

Där träffade han förmodligen sin blivande fru, Gun-
ild Nilsdotter (1815-1876), som blev min farfars farmor 
och som arbetade som piga på samma ställe. Gunild 
föddes i Måleböke, men när hon var 7 år gammal flyt-
tade familjen, muraren Nils Thomelius och hans hus-
tru Anna Nilsdotter med barn till Mjölkalånga i Finja 
församling. Vid 18 års ålder började hon tjäna piga, 
först hemmakring, men senare i Matteröds församling 
i Deleberga, bl.a. hos Jöns Sandberg i Jonsa Gamla, och 
sist i Isakstorp hos änkan Karna Sassarsdotter.

Jöns Nilsson och Gunild Nilsdotter gifte sig 1844. 
De bosatte sig på Jöns torp, ett gatehus i  Isakstorp nr 
1 benämnt Knalla-Jensens, eftersom Jöns förut hade 
bott på Knallarna i Häringstorp. Rejäla grundstenar 
lär finnas kvar. Paret fick sex barn, min farfars far Nils, 
f 1852, var barn nummer fyra. Även Jöns och Gunild 
stannade kvar i sitt hem livet ut. Jöns dog redan 1865, 
endast 49 år gammal, någon dödsorsak nämns inte, och 
Gunild dog 1876 av hektit (lungtuberkulos). Hon bodde 
kvar på torpet även efter Jöns död.

Troen Jeppasdotter
Farfars farfars mor hette Troen Jeppasdotter (1793-1883) 
och föddes i Häringstorp. Det var tre döttrar i familjen; 
den sjukliga Hanna, Troen och Elna. Modern dog när 
Troen var 14 år gammal. Systrarna växte upp tillsam-
mans med fadern, Jeppa Pehrsson. Troen var troligen 
piga i Norra Rörum ett tag och där blev hon gravid. 
Hon flyttade tillbaka till hemmet i Häringstorp och 
födde sonen Jöns. 1822 flyttade hon tillsammans med 
sonen och systern Hanna till ett gatehus i Erikstorp, 
förmodligen som piga. 

Hon var ensamstående mor till Jöns, f 1815, min 
farfars farfar. Att hon hade fött barn utan att vara gift 
förföljde henne i kyrkoarkiven, där stod alltid att hon 
fött en oäkta son. När Jöns lämnade hemmet i Erikstorp 
flyttade Troen och den yngre systern, Elna, och tjänade 
piga hos åbon Anders Andersson i Tågeryd, en liten by i 
närheten. 1836 bosatte sig hon och den sjukliga systern 
Hanna i ett gatehus i Erikstorp 
med föga jord och senare till ett 
gatehus med kålhage. I mitten 
av 1800-talet står Troen och 
Elna skrivna som fattighjon 
och att Hanna är sängliggande. 
Efter Hannas död 1855 bodde 
Troen och Elna i Erikstorp 
som inhyses, oklart hos vem. 
Där stannade de tills de dog, 
Troen 1883 av ålderdomssvag-
het, 89 år gammal.

Jeppa Pehrsson och Anna
Farfars farfars morfar hette Jeppa Pehrsson (1746-1832). 
Han kom från Häringstorp men jag vet inget om hans 
uppväxt. Hans hustru Anna (1753?-1807), har jag också 

Matteröds kyrka
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få tidiga uppgifter om. Båda föddes 
i mitten av 1700-talet, och i alla fall 
Jeppa växte upp i Häringstorp, där 
de så småningom satte bo. Deras hem 
var ett torp vid namn Kamps torp 
efter en senare ägare. Det har också 
kallats för Märkeshuset, kanske har 
det funnits ett gränsmärke där. Det 
lär finnas spår av stenmurar med käl-
larutrymme där, likaså en jordkällare 
i en backe strax söder om torpet. Paret 
fick tre flickor, varav mellandottern, 
Troen, f 1793, blev min farfars farfars 
mor. För Jeppa står det att han ägde 
6 tunnor råg, 6 tunnor korn, 1 ko och 2 får. Anna dog 
redan 1807, okart av vad, men Jeppa bodde kvar till sin 
död, som inhyses, hos den nye ägaren, Pehr Johnsson. 
Jeppa dog 1832, då 86 år gammal, även han av okänd 
dödsorsak. 

Nils Thomelius och Anna Nilsdotter
Gunild Nilsdotters far hette Nils Thomelius (1772-
1838) Han föddes i Tommaholma, son till muraren 
Jäppa Pehrsson Thomelius och Nilla Nilsdotter. Han 
växte upp i Tommaholma och blev så småningom mu-
rardräng, troligen hos fadern. Anna Nilsdotter (1777-
1829), Gunild Nilsdotters mor, föddes i Matteröds 
samhälle, dotter till fjärdingsmannen Nils Jönsson och 
hans hustru Boel Gunnarsdotter. Det finns inga upp-
gifter om hennes uppväxt, men i uppgiften om vigseln 
mellan henne och Nis Thomelius står hon som piga.

Min farfars farmors föräldrar växte båda upp i 
Matteröds församling och träffades i själva Matteröds    
samhälle. De gifte sig 1801, Nils står då som rusthål-
lare och stenhusbyggare, d.v.s. murare. Annas mamma, 
änkan Boel Gunnarsdotter, bodde tillsammans med 
dem. Efter något år flyttade de alla till Måleböke, en by 
en bit därifrån. De hade både dräng och piga samt en 
murarlärling. För Nils står det att han var god för 3½ 
tunnor råg, 3½ tunnor korn, 2 oxar, 6 kor, 5 ungdjur 
och 8 får. 1820 flyttade de till Svenstorp nr 1, 1822 till 
Mjölkalånga i grannförsamlingen Finja. Där bodde de i 
ett gatehus. Barnaskaran blev sju till antalet, och yngst 
var min farfars farmor, Gunild, f 1815. Anna dog 1829 
av vattensot (lunginflammation) vid en ålder av 55 år 
och Nils dog 1838 av bröstfeber (lunginflammation), 
66 år gammal.

Jäppa Pehrsson Thomelius och Nilla Nilsdotter 
Farfars farmors farföräldrar  hette Jäppa Pehrsson 
Thomelius (1742-1814) och Nilla Nilsdotter (1743-1777). 
De gifte sig 1767 och bosatte sig i Tommaholma, Jäp-

pas födelseort. Muraren Jäppa hade 
då tagit sig namnet Thomelius efter 
Tommaholma. Paret fick flera barn, 
uppgift saknas på hur många, men 
Nils, f 1772, min farfars farmors far, 
var ett av barnen. Nilla dog redan 
1777, 35 år gammal, dödsorsaken 
var bröstfeber (lunginflammation). 
Jäppa gifte om sig året därpå med 
Sissela Ernstdotter. Han dog 1814 i 
Tommaholma, där han bott hela sitt 
liv. Han blev 72 år, någon dödsorsak 
står inte angiven.

Sjunde generationen
Farfars farfars morfars far hette Per Jäps och kom från 
från Häringstorp. Jag vet ingenting om honom alls.

Farfars farmors farfars far hette Pehr Pehrsson 
(1706-1758). 

Avslutning
Sammanfattningsvis kan sägas att min farfar bröt mot 
tidigare släktled, som fötts, levt och dött i Matteröd med 
omnejd. Var det nya tider som bröt in och möjliggjorde 
andra val i livet? Det tror jag det var, men jag kommer 
aldrig att få svar på den frågan. 

Jag har emellertid verkligen fått möjlighet att leva 
mig in i hur tidigare släkten levde i Matteröd, och nästa 
sommar tänker jag ge mig iväg på en utfärd till de olika 
byarna i Matteröds församling och gå i mina förfäders 
fotspår. Det ser jag fram mot!

Lena Nerud Franzén 

Och jag avslutar min berättelse med en bild på Agda.
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Min inre bild av kusken Magnus 
Hultman var länge att han var 

släktens svarta får, en horkarl som 
rymt från kvinna och barn –  mina 
anor. Men när jag trängde förbi den 
lexikala betydelsen av kusk, person 
som framför ett ekipage av häst och 
vagn, och satte in Magnus i tidsan-
dan och det historiska skeendet, växte en ny och mer 
nyanserad bild fram av honom. Han rymde inte – han 
gjorde karriär och fick ett drömyrke som tog tillvara 
hans bakgrund och erfarenheter. Och innebörden av 
att vara kusk blev annorlunda! 

Magnus föddes 1802 som yngsta barnet till ryttaren 
Petter Johansson Ferm. Att vara ryttare hade fortfaran-
de lite av auran av ett adligt yrke, en kvarleva från den 
tid långt in på 1600-talet då ryttare med rustning var 
kännetecknet för en adelsman. Fadern dog i samband 
med kriget, när Finland gick förlorat till Ryssland, och 
efterlämnade fem minderåriga barn, Magnus och fyra 
äldre syskon. Det var oroliga tider. Napoleonkrigen 
utkämpades i Europa och Sverige var en bricka i spelet. 
Sverige skulle också mista Pommern och hotet från 
Danmark att återta Skåne var inte helt borta. 

Efter faderns död flyttade den sjuårige Magnus och 
hans syskon in i en backstuga vid ryttartorpet. Äldste 
brodern lämnade hemmet redan som 15-åring och kom 
efter en tid att verka i Hölö socken i Sörmland. Häri-
från återvände han till hemsocknen Gårdsby och blev 
1818 betjänt på Gårdsby säteri, strax norr om Växjö. 
Detta kom också att gynna Magnus.  Sjutton år gammal 
flyttade Magnus året efter från backstugan och blev 
dräng på Gårdsby. Brodern skulle komma att avancera 
till rättare. 

Kanske var brödernas farbroder Johannes inblan-
dad. Som son till klockare Hultman i Gårdsby hade 
Johannes fått studera och prästvigdes 1799. Han blev 
komminister i Nye och Nävelsjö, gifte sig 1815 och fick 
1817 sonen Gustaf Hultman. Denne skulle 1860 bli 
biskop i Växjö. 

Betjänt på Asa Säteri
Magnus föddes inte med guldsked i mun, men det fanns 
som synes en tradition av studier och framåtsträvande 

i släkten. Tjugofyra år gammal 
fick Magnus ett nytt jobb. Också 
han blev betjänt på en herrgård, 
på Asa säteri. Asa herrgård ligger 
vid Asasjön i det småländska hög-
landet där Mörrumsån rinner upp, 
en pulsåder kring vilket smålandet 
Värend skapats. På åsarna längs 

åns östra sida gick huvudvägen, det vill säga en ridväg, 
mellan Växjö, Gårdsby, Asa och vidare mot Linköping, 
fram till mitten av 1600-talet.  En gästgivare är känd i 
Asa från 1500-talet slut. På Magnus Hultmans tid ägdes 
Asa av släkten Leijonhufvud.

Här blev Magnus kvar i fem år, mellan 1826 och 
1831. Men nu blev det också kvinnoaffärer. I närlig-
gande Asaryd Södergård vistades kopparslagardottern 
Ulrika från Växjö. På mödernet var hon nära släkt med 
de ledande borgarna i Växjö. Ulrika födde Magnus ett  
föräktenskapligt barn 1829. Paret vigdes i Asa den 11 
juni 1830.                                                                                                                                 

Men Magnus hade också en annan kvinna. Drygt elva 
månader senare föddes Magnus oäkta dotter Sara Stina 
Hultman. Magnus lämnade denna moder och barnet åt 
sitt öde. Sara Stina får en besvärlig uppväxt. Hon kom-
mer som vuxen till Växjö där hon 1857 gifter med en 
dagakarl. De kom att leva under svåra omständigheter, 
ofta boende i fattighuset. Men hon kommer att få lyssna 
till predikningar från sin faders kusin i Växjö domkyrka 
under hela dennes ämbetstid som biskop 1860–1879. De 
var säkert medvetna om sitt släktskap, men några spår 
av andra kontakter har inte påträffats.

Kusk på Osaby herrgård
Men Magnus och hans vigda hustru Ulrika flyttar redan 
1831 till Osaby herrgård i Tävelsås, drygt fem mil söder 
om Asa. Här blir Magnus kusk! Denna befattning måste 
varit en stor lockelse. Utsikter till en egen kuskbostad. 
Och så vill han kanske komma från den tilltrasslade 
familjesituationen och sitt rykte i Asa.

Det fanns inte många kuskar i Kronobergs län. Carl 
Johan Persson, herrgårdskusk i Sörmland, född 1870 
i Hjälmseryd i Småland, konstaterar i sina memoarer 

Kusk – ett dåtidens drömyrke
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att antalet hästar i Småland var få ännu på 1870- och 
1880-talen. Oxar var dragare också på större gårdar. 
Kom en häst travande med ett lätt åkdon på hembygdens 
vägar, var detta en stor händelse för oss småpojkar. Osaby 
var således en ganska unik plats med en kusk redan 1831. 
Och Magnus nya arbetsgivare var berömd. 

Osaby säteri ägdes sedan sekelskiftet 1800 av 
generallöjtnanten Erland Hederstierna. Han hade fört 
befälet över en bataljon i fälttåget i Pommern 1806 och 
lett sitt regementes återtåg över isen från Åland 1809 
med ryssarna hack i häl. När han dog 1856 hade han 
helt hunnit med att omvandla och modernisera Osaby.

Ordet kusk
Ordet kusk är i sig intressant. Det är en avledning av 
kocsi, en typ av täckt vagn som anses ha sitt ursprung i 
den ungerska byn Kocs. Samma ord finns i engelskans 
coach. Kusk var förknippat med transport av resanden. 
Före järnvägarnas tillkomst kunde detta också avse 
långväga resor. Linnés resor är ett bra exempel på detta. 
Men i kuskens uppgifter ingick också att ansvara för 
häst och vagnar. Men framför allt transportera herr-
skapet privat och till deras förrättningar och hämta 
och återföra gäster. Kusken blev herrgårdens ansikte 
mot omvärden. Det fanns en klädkod för kusken, ibland 
livréklädd. Magnus Hultmans bakgrund gjorde honom 
troligen lämplig för denna roll. 

Och genom att stanna 
upp och lämna de kamera-
la uppgifterna i kyrkboken 
och fundera över kuskens 
roll fick jag en ny bild av 
min ana, kusken Magnus 
Hultman – och den roll en 
kusk spelade.

Lars-Åke Stenemo
stenemo@gmail.comTidigt uppstod skolor för kuskar (ur Carl Johan Persson, En 

gammal herrgårdskusk berättar, 1939). 

Droska

Fotografier från Habo Ljung
Alla i Lomma vet var Habo Ljung, eller bara 

Ljungen, ligger. Strax norr om samhäl-
let Lomma och söder om Bjärred. Där växte 
min mor Elsa upp för över 110 år sedan. Hon 
föddes som oäkta dotter till Johanna Nilsson, 
piga i Esarp. Min mormor Johanna var änka 
sedan hennes man Karl Persson dött 1905 
i Borgeby. De fick två barn Karin, som dog  
knappt tre veckor gammal 1902, och morbror Ivar som 
föddes 1904. Ivar var drygt ett år gammal när hans far 
dog och hans morfar cementarbetaren Nils Andersson 
från Habo Ljung utsågs till hans förmyndare. Nils An-

dersson född 1839, var änkling sedan tio år, 
och ägde ett hus på Ljungen (bilden nere till 
höger på första sidan i tidningen). 

Mormor Johanna fick arbete som piga hos 
bönder i närheten och hälsade på Ivar och sin 
far så ofta hon kunde. Johannas äldre syster 
Betty bodde också hos sin far Nils med sin fa-
milj, maken Carl Olsson och sonen Edvin född 

1900. Bettys utomäktenskapliga dotter Elin, född 1894, 
bodde i huset och ytterligare en syster, Anna, ingick i fa-
miljen. Johanna kom, som man sa på den tiden, i olycka. 
Hon hade mött en man i Esarp, som inte var karl för sin 
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Sonen Edvin var då ett halvår gammal. Han som snart 
skulle bli storebror till två fostersyskon som var hans 
kusiner. Även Carl var tegelbruksarbetare. Han var 
anställd på Cementbolaget i 45 år och var brosvängare 
under sina sista arbetsår. Han skötte bron som då fanns 
över Höjeå i Lomma hamn. Bron öppnades för de tegel-
skutor som transporterade tegel från tegelbruken som 
låg längre upp längs ån. När vi flyttade från Hjerup till 
Lomma 1954 hade Carl slutat arbeta och bron svängdes 
inte längre. Teglet transporterades istället med lastbil. 
Carl ses cyklande på Öjings väg 1954 (se vinjettbilden 
och första sidan). Carls porträtt från 1910-talet ses också 
på första sidan.

Carls fosterdotter Elin emigrerade till Amerika 1922 
och kom aldrig att se sin mor Betty igen. Betty dog 1940  
och därefter bodde Carl ensam i huset på Öjings väg. 
Jag förundrades som barn att det fanns en kammare i 
huset som kallades Elins kammare, som om hon skulle 
återvända från Amerika. I övrigt bestod huset av ett 
rum som Carl bodde och sov i och som värmdes upp 
av en fotogenkamin. På hedersplatsen över hans säng 
hängde fyragenerationsfotografiet. Desutom fanns ett 
kök med spiskammare och bakugn, vilken jag aldrig 
såg användas. 

Carl fick återse Elin i Amerika, som hon kallades 
för att  inte förväxlas med Edvins hustru Elin. Elin i 
Amerika besökte släkten i Sverige 1947, 1959 och 1965. 

Mors morfar Nils Andersson

Mormor Johanna med Ivar och Elsa

hatt, och blev med barn. Johanna 
flyttade tillbaka till Habo Ljung 
innan Elsa skulle födas 1911. Elsas 
födsel registrerades i Lomma med 
avis till Esarps församling. Efter 
en kort tid måste Johanna åter-
vända till sin plats i Esarp. Elsa 
hamnade som fosterbarn hos Carl 
och Betty Olsson på Habo Ljung 
och levde där med sina fosterför-
äldrar, sin morfar, sin moster Anna 
och kusinerna Edvin och Elin och 
sin bror Ivar förstås.

Elsas far erkände aldrig sin dotter, något som präg-
lade mor under resten av livet. Hon levde sitt liv på 
Habo Ljung och där hon hade sina kamrater. Hon fick 
promenera några kilometer från hemmet på Habo, 
genom kyrkfuret, på bron över Höjeå till Lomma by 
skola som låg vid Lomma kyrka. Det var en småskola. 
När Elsa blev äldre var skolvägen längre. Då fick hon 
gå till Vinstorps Västra skola (numera Vinstorpsskolan) 
vid Lomma järnvägsstation.

När jag föddes i Hjerup strax efter kriget levde min 
farfar Johan Peter och min mormor Johanna, men de 
dog 1948 och 1949. Därför har jag mycket vaga minnen 
av dem och min farmor Ida var död sedan 1930. Därför 
blev Carl Olsson på Habo Ljung den person som jag och 
min syster uppfattade som vår morfar. Jag har minnen 
från 1940-talet att mor och far cyklade, med mig på en 
filt på pakethållaren, från Hjerup nr 4 till Habo Ljung 
via bron över Höjeå och genom kyrkfuret. På den 
tiden fanns det bara ett hus på vägen från Kyrkfuret 
till Öjings väg 11, som adressen var. I det huset bodde 
Carls nio år yngre bror Olof med hustru Ingeborg. Olof, 
välkänd för äldre Lommabor, kallades Ola Skräddare. 
Men han var inte skräddare utan arbetade på socker-
fabriken i Arlöv. Däremot hette Carls och Olofs far Ola 
och hade varit skräddare.

Det är han, Ola Olsson, som sitter längst till vänster 
på fyragenerationsfotot på första sidan, tillsammans 
med sonen Carl, sonsonen Edvin och sonsondottern 
Sonja. Denne Ola var född i Tosterup 1845. Sedermera 
blev han skräddare och bosatte sig med familjen i Stora 
Köpinge, där flera av hans barn är födda. Hösten 1889 
bestämde sig Ola och hustrun Amanda Katarina Lind-
ström att bryta upp och flytta till Lomma med sina sju 
barn. Carl Olsson har berättat hur han som 14-åring 
tillsammans med sin tre år yngre syster Maria fick gå 
från Åkarps järnvägsstation till Lomma. Olas familj 
bosatte sig på Vinstorp 1. Ola blev tegelbruksarbetare 
och bodde vid sin död 1929 på Brohus 1 i Lomma.

Carl Olsson var född 1875 och gifte sig med Nils An-
derssons dotter Betty i Lomma hösten 1899. De flyttade 
till Nils Anderssons hus på Habo Ljung ett år senare. 
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Hon var en kär gäst på både min konfirmation och min 
studentexamen.

Jag har minnen från många besök från 50-talet och 
60-talet hos morbror Carl, som mor kallade honom 
när hon pratade om honom, medan hon sa far när hon 
pratade med honom. Mor kallade förresten sin mor för 
mor Johanna och sin fostermor för mor Betty. 

Jag minns särskilt den svarta sandjorden på Ljung-
en, som var så svår att tvätta bort när man hade lekt, 
och att det var så mycket tång vid stranden på Habo 
om man skulle bada. Då var det bättre att bada vid 
Lomma Saltsjöbad som låg i närheten av där 
vi bodde på Idrottsvägen. För att inte prata 
om de fantastiska solnedgångarna väster om 
huset på Ljungen. 

Och jag minns de trevliga släktkalasen på 
Ljungen med morbror Edvins familj. Edvin 
och hans Elin hade tre döttrar (den äldsta var 
Sonja som finns på fyragenerationsfotot, född 

1919) och en son. Det var hög stämning både i huset och 
utanför när de kom besök med män, hustru och barn. 
Det var sång och musik och Edvin spelade dragspel. 
Edvin som jag kallade Uncle Eddie när jag hade börjat 
läsa engelska i skolan. Oförglömliga minnen! 

I början av 60-talet byggdes ett nytt ålderdomshem 
i Lomma, Solberga, och Carl Olsson flyttade motvilligt 
dit när han var drygt 90. Jag besökte honom där några 
gånger. Jag tog bl.a. med honom till TV-rummet. Han 
hade ju inte haft någon TV på Habo Ljung. Men TV var 
inget för honom så det fick förbli radio. 

Carl Olsson dog på Solberga 92½ år gammal 
hösten 1967 och begravdes på kyrkogården i 
Lomma hos sin hustru Betty. I samma grav 
fick sedermera sonen Edvin och hans hustru 
Elin också sin viloplats.

Mats J Larsson

Saxade tips & notiser
Transkribus

Vi läser på Rötter att nu har Riksarkivet precis släppt de 
första resultaten från ett helt nytt projekt där kunniga 
deltagare från allmänheten har skapat datamodeller 
som sedan kan tolka äldre handskrivna texter. I de 
delvis maskinellt transkriberade handlingarna får vi 
följa 1800-talets deckare i Göteborg.

Riksarkivet hoppas kunna göra arkivmaterial till-
gängligt på ett helt nytt sätt genom projektet, där man 
tagit hjälp av kunniga deltagare från allmänheten för 
att ta fram så kallade HTR-modeller i transkriberings-
plattformen Transkribus.De första handlingarna som 
har transkriberats genom projektet är polisrapporter 
från Göteborgs poliskammares detektiva avdelning 
1868–1902. Den inrättades på 1850-talet och hade till 
uppgift att genomföra utredningar.

De maskintolkade texterna som lanseras berättar 
om Göteborgs historia under en period som präglades 
av urbanisering, industrialisering och migration.

Du hittar fem rapportböcker på Riksarkivets hem-
sida: https://sok.riksarkivet.se/. Ytterligare material 
kommer att läggas upp under året.

Sveriges befolkning 2000

Sveriges befolkning 2000 innehåller alla som var folk-
bokförda i en svensk församling i slutet av 2000, nästan 
8,9 miljoner personer på ett usb-minne. Nu finns data-
basen Sveriges befolkning 2000 åter i DIS webbshop. 
Passa på att handla innan den tar slut igen!

Folkräkningen 1930

På Riksarkivets hemsida kan man läsa att det finns 
över 32 000 nya sökbara poster i Folkräkningen 1930. 
Alla som var skrivna i Sverige 1930 är registrerade, 
men enbart personer födda för mer än 100 år sedan är 
sökbara p.g.a. dataskyddsförordningen (GDPR).

Digitala DIS-träffar fortsätter

Föreningen DIS genomför en serie med digitala träffar 
för DIS medlemmar. Mötena genomförs med videomö-
tesverktyget Zoom, därför krävs anmälan för att delta. 
Våra DIS-träffar är gratis. 

Torsdagen den 18 mars kl. 18.30  berättar Charlotte 
Börjesson om Disbytutdrag från olika släktprogram. 

Skånes Släktforskarförbunds föredrag

Skånes Släktforskarförbund erbjuder föredrag under 
våren 2021 om du är medlem i en av Skånes Släktfors-
karförbunds medlemsföreningar. Se annons på nästa 
sida.

Denna gång har vi saxat i Rötter samt på DIS, Riksarkivets, 
och Skånes Släktforskarförbunds hemsidor. MJL
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Program för DIS Syd våren 2021
Reservation för ändringar – kontrollera på vår hemsida https:dis-syd.se

ÅRSMÖTE DIS SYD
2021-03-28
Plats: Zoom
Tid: 13.00 -15.00 (inbjudan finns på sidan 5)

DIGITALA DIS SYD TRÄFFAR MED ZOOM
Obligatorisk anmälan senast dagen före träffen via vår 
hemsida https:dis-syd.se.
Kontaktperson: Anders Lindberg, 0708-39 79 08, 
anders.lindberg@dis-syd.se.

Disgenträffar
2021-03-03
Tid: 19.00-21.00
Tema: DNA i DIS produkter med Magnus Hellblom.

2021-04-07
Tid: 19.00-21.00
Tema: Gedcom med Torgny Larsson.

2021-05-05
Tid: 19.00-21.00
Tema: Utskrifter i Disgen med Torgny Larsson.

2021-06-02
Tid: 19.00-21.00
Tema: Allmän frågestund om DIS produkter och tjän-
ster med Viveca Kristiansen och Anders Lindberg.

FRÅGA EN FADDER VIA  ZOOM
Onsdagar den 11, 17, 24 och 31 mars kl. 15.00-17.00.
Ingen anmälan. Gå in på 
https://www.facebook.com/groups/DISSyd vid de an- 
givna tiderna. Gruppen heter DIS Syd - Släktforskning 
med Disgen. Torgny Larsson håller i träffarna.

DIGITALA DISGENTRÄFFAR i Blekingegruppen
Under våren fortsätter vi med våra digitala Disgen-
träffar, ca en gång per månad. Vid varje träff har vi en 

frågestund och sedan behandlar vi något eller några 
avsnitt av Disgen. Alla i DIS Syd är välkomna
Kontaktperson: Staffan Knös, staffan@dis-syd.se
070 -595 13 38. 

KARTKURSER PÅ ZOOM
Under våren planeras två kartkurser varje månad, en 
på torsdagskvällar och en på fredagsförmiddagar. Är du 
intresserad kontakta Lena Ringbrant Ekelund, 
lena@dis-syd.se, 070-232 00 79. 

KLIPPAN
Plats: Åsbo Släkt- och Folklivsforskares lokal, Sågen-
huset, Ängelholmsgatan 7, Klippan.
Kontaktperson: Lena Ringbrant Ekelund, 
lena@dis-syd.se, 070-232 00 79.
På grund av pandemin använder vi Zoom och kör 
kursen digitalt. Anmäl dig per e-post till 
lena@dis-syd.se.se så får du länken till kursen. 

Disgen Workshop med olika teman
Grundläggande genomgång av hur man använder Dis-
gen. Tisdagar jämna veckor kl. 17.30-18.30.

Disgenhjälp på plats
Tisdagar jämna veckor erbjuds alla hjälp med Disgen, 
kartor m.m. Det sker på Åsbo Släkt- och Folklivsforsk-
ares ordinarie släktforskarjour kl. 18.30-20.30.

DISTANSUTBILDNING i Disgen 2019
För dig som inte kan komma till de olika träffar som DIS 
Syd arrangerar, erbjuder vi 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.

Skicka in ditt Disbytutdrag!
Disbyt är databasen som ger dig möjlighet att söka 
efter dina förfäder, numera webbaserad. Du får ock-
så möjlighet att knyta kontakt och byta uppgifter med 
andra släktforskare som forskar på samma personer 
som du! Skicka ditt Disbytutdrag till vårt Disbytombud 
Kent Hektor (kontaktuppgifter finns på sista sidan).

Disbyt består av 30  miljoner personposter, 57 mil-
joner händelser och 24 000 platser och är uppbyggd av 
DIS-medlemmar, som har skickat in utdrag från sina 
släktforskarprogram. Varje post innehåller uppgift om 
namn, församling och årtal för händelser som född, 
gift och död, eller annan händelse.



Begränsad eftersändning
Vid	definitiv	eftersändning	retur	
med den nya adressen till:
 DIS Syd
 Porfyrvägen 20
 224 78 Lund

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

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

Ledamot
Staffan Knös
Gångbrogatan 2 
372 37 Ronneby   
070-595 13 38 
staffan@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 
Bo Lundgren   
Tostebergavägen 11 
295 73 Nymölla     
0735-28 88 25 
bo@dis-syd.se  

Disgen 
Carl Strandberg
Strandpromenaden 20
234 39 Lomma 
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
Kantorsgatan 22
254 54 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  

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 
0767-89 57 88
jan@dis-syd.se  


