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Välkommen till DIS Syd
Vi gör din släktforskning enklare

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

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

• Kurser, träffar och workshops i Disgen, Disbyt, Dispos och  
Kartor på orter i område

• Intressanta föredrag och trevliga släktforskarkontakter

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

• DIS Syd skickar regelbundet ett nyhetsbrev om aktuella  
frågor, kommande träffar och utbildningar.

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

Allt detta får du som medlem i vår förening. Det kostar   
70  kr per år, 35  kr för familjemedlemmar och förutsätter 
att du även är medlem i riksföreningen DIS.

 3 Vivecas spalt
 4 Redaktörens spalt, nästa nummer och bilder i detta
 5 Dags för Disgen 2021 av Torgny Larsson
  8 Vad kostar Disgen 2021? Har du kommit ihåg att skicka ett  
 nytt Disbytutdrag?
 9 DIS Syds årsmöte, referat av Mats J Larsson
10 En 400 år gammal epidemiförordning av Ulf Ekblad
13     Månen ska målas röd - att växa upp under kalla kriget  
          -  minnen från 1957-60 av Lars-Åke Stenemo
14      Digitala släktforskardagen den 17 april av Mats J 
          Larsson
15 Historiska kartor. Sverige och Danmark för Disgen, föredrag  
 av Tor-Leif Björklund, referat av Mats J Larsson
16 Saxade tips och notiser, annons Hallands Släktforskar-  
 förening
17  Släktforskarveckan i Skåne
18 DIS Syds program höstterminen 2021 
19 Höstprogrammet fortsätter, Distansutbildning i Disgen 2021,  
 Arkivens dag, DISkutabelt som pdf, DIS Syd inbjudan till 
 informationskväll den 8 september
20 DIS Syds styrelse, faddrar och övriga funktionärer
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Vivecas spalt
Som funktionär har jag testat Dis-

gen 2021 sedan nyår, och jag är väl-
digt nöjd med programmet. Tycker 
jag får en bra överblick med den nya 
fönsterhanteringen. Visserligen är 
det ny design på ikonerna, men de 
har gått snabbt att lära sig. Och det 
är bra hjälptexter både på ikonerna 
och i den inbyggda hjälpen. 

Inom DIS Syd kommer vi att 
hålla flera utbildningar eller träffar 
där vi belyser Disgen 2021. Vilka 
aktiviteter som planeras till hösten 
finns att läsa på sid. 18-19. Missa inte 
vårt digitala Släktforskningscafé på 
onsdagseftermiddagarna, till det 
behövs ingen anmälan.

Vår förhoppning är att vi utöver 
de digitala aktiviteterna även ska 
kunna hålla fysiska träffar längre 
fram, håll utkik i nyhetsbrev och på 
vår hemsida

Vill du gå en lärarledd grund-
utbildning i Disgen 2021 finns vår 
Distansutbildning på sid. 19.

   
Återkoppling från läsare
Vi mycket tacksamma när våra läsare 
ger respons på innehållet i tidningen. 
I förra numret skrev jag om du-refor-
men på 1960-talet. Jag återger här ett 
förtydligande från Lennart Börnfors 
i Lund. 

Om Bror Rexed inte genomfört 
du-reformen när han började som 
generaldirektör i Medicinalstyrelsen, 
hur hade Sverige då sett ut? Det är den 
frågan Fredrik Lindström försökte be-
svara i sitt TV-program. Men frågan 
är fel ställd, som politikerna brukar 
säga. Jag ska förklara varför.

 När Rexed tillträtt sin tjänst 
kunde vi läsa i tidningarna att han 
ville vara ”du och Bror” med hela 
personalen. Och sedan man åter 
skrivit om det i tidningarna i början 
av 1968 frågade jag mina närmaste 
medarbetare i Bankgirot (som jag då 
var vd för) om vi skulle göra samma. 
Det tyckte de. Jag skrev därför den 23 
januari 1968 ett meddelande till per-
sonalen, åberopade Rexed och föreslog 
att vi alla skulle säga du till varandra. 

”Visst borde vi börja så försiktigt, 
kanske två dagar i veckan eller så, 
men det bästa är väl ändå att friska 
i från början. Alltså: retroaktivt från 
den 1 januari 1968 säger vi alla Du till 
varandra, föreslår Lennart, Sixten, 
Svante och Torsten m.fl.” 

Och visst spred sig duandet över 
hela landet. Och visst var det Rexeds 
initiativ som satte igång lavinen. Men 
vad sa han egentligen?

 Jag tittade på programmet på SVT 
Play och kunde där läsa texten till 
Bror Rexeds anförande: ”... det är mig 
en glädje att få höra samtliga tilltala 
mig med Bror, som är mitt förnamn”. 
Man skulle säga Bror till honom, inte 
Du. Han sa också att han hoppades 
att så småningom kunna lära sig 
allas förnamn. Men det behövdes ju 
inte om han tänkte säga Du till dem! 
Att tilltala med förnamn förekommer 
fortfarande i ”finare kretsar”: Önskar 
Cecilia te eller kaffe?

 Så Bror Rexed lade bort titlarna 
med sin personal men han genomförde 
inte någon du-reform. Att det blev en 
sådan var en följd av att tidningarna 
missförstod vad han sagt och att han 
klokt nog inte rättade dem. Det var 
inte avsett som en du-reform men blev 
det. All heder för det åt Bror Rexed!

Ett stort tack Lennart för klarläg-
gandet!

Med önskan om en fin sommar 
er ordförande  

Viveca Kristiansen

Eldsjälar!
Vi gratulerar vår medlem Torgny 
Larsson till Sveriges Släktforskarför-
bund fina utmärkelse Årets eldsjäl. Vi 
instämmer i förbundets motivering 
som lyder: 

Årets eldsjäl är Torgny Larsson, 
Malmö, som med energi och entusiasm 
tagit sig an de utmaningar det nya 
pandemiläget fört med sig. Han har 
länge varit en viktig person i Malmö 
Släktforskarförening och DIS, och 
har under pandemitiden utmärkt sig 
genom sina särskilda insatser när 
det gäller att sprida kunskap om och 
etablera digitala möten. Genom att 
producera ett antal manualer och vi-
deofilmer som spridits till föreningar 
över hela landet har han underlättat 
arbetet både för föreningar och för 
enskilda släktforskare som känt sig 
isolerade.

Sedan förra våren har Torgny 
varit en entusiast med att lära oss 
alla att hantera Zoom, samt en flitig 
föreläsare på våra digitala träffar 
i DIS Syd. Andra pristagare i år, 
med anknytning till DIS Syd, är Siv 
Börjesson i Malmö, hon har utsetts 
till årets NÅDD-registrerare samt 
Hallands Släktforskarförening som 
erhållit utmärkelse för största fak-
tiska medlemsökning. Stort grattis 
till er alla!

Disgen2021
Version Disgen 2021 är nu lanserad. 
Hoppas du har haft möjlighet att när-
vara på de digitala informationsträf-
far som vi har haft i DIS Syd. Annars 
kan du titta på introduktionsfilmer 
med nyheterna på Föreningen DIS 
YouTube kanal. Gå in på YouTube 
och sök på Disgen 2021 så kommer 
listan fram. På DIS hemsida www.
dis.se finns handledning, nyheter 
och anvisningar hur du uppgraderar. 
Är du minsta osäker hur och om du 
ska uppgradera kontakta en fadder, 
kontaktuppgifter finns på sista sidan.
Läs mer om de nya funktionerna i 
Disgen 2021 på sid. 5-8, där hittar du 
även priset för att uppgradera. 
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Redaktörens spalt
En lördag i maj, normalt en spän-

nande månad! Men sen mars i 
fjol är inget sig likt i världen. Maj 
ska vara vår, vi vistas utomhus, tunna 
vårklänningar, majbrasor, vårsånger, 
examen med blommor och ballonger, 
gökotta på Kristi Himmelsfärdsdag 
och Pingst! Sådan är inte våren i Skå-
ne, utan regn, regn har vi fått i maj. 

Vår magnoliabuske, planterad 
i trädgården som ett minne av vår 
ungdomstid i Lund i mitten av 60-ta-
let, när vi flyttade från Sundsvall till 
Nosaby för över 20 år sedan, pro-
testerar. Inte mot regnet, men mot, 
ja ni vet vad. Hustrun har rått mig 
att inte skriva om eländet som drab-
bat oss. Folk har fått nog av det! Jag 
håller löftet genom att inte nämna 
dess namn. Magnolian som skulle ha 
blommat vackert siste april, som sina 
släktingar i Lundagård, har endast 
fem knoppar, välfyllda visserligen 
och slår nog ut nästa vecka. Visset! 
Och att uppvakta vårt äldsta barn-
barn som tar studenten i Sundsvall 
är inte att tänka på.

Vår trädgårdsrobot Robban är 
igång med gräsklippningen sedan 
tre veckor. Gott så! Han vägrar göra 
tjänst när det regnar och vi förstår 
det. Äppelträdet står inte heller i 
blom, kanske solidarisk med magno-
lian eller så sörjer den grannäppel-
trädet som dog  i fjol. Då fick också 
vår Oxbärshäck nog av torkan, blev 
ful och fläckig. Vi lät klippa ned den, 
får se om den kommer i gammal god 

form igen? Det hoppas jag för övrigt 
också att Malmö FF gör!

Vi känner att vi blivit för gamla 
för trädgårdsarbete. Jag för min 
del menar att aversionen mot att 
påta i jorden beror på att jag under 
fyra somrar på 50-talet tvingades 
krypa i leran på Statens Centrala 
Frökontrollanstalt (det ni!) på Al-
narp för att luka ogräs och gallra 
grönsaker. Vi planerar att flytta från 
vårt radhus till en lägenhet. Vi fick 
ett erbjudande om en trea i februari 
med inflyttning i mitten av april. 
Vi tvingades dock att avböja erbju-
dandet på grund av eländet, som 
jag fortfarande inte nämner vid sitt  
namn. Vaccinerade har vi dock blivit. 
Första sprutan efter påsk.

Man får glädja sig åt annat! I 
slutet av april lanserade föreningen 
DIS en ny version av sitt program 
Disgen – Disgen 2021. Jag är glad att 
kunna presentera en introduktion 
till Disgen 2021, som Torgny Lars-
son, vår fadder i Malmö, har skrivit 
(sid. 5). Jag har som funktionär i 
föreningen fått pröva programmet 
under en månad, och jag trivs med 
det, även om jag inte använt mig av 
alla finesserna ännu. Jag tycker att 
programmet känns modernt! De av 
er som inte hade tillfälle att delta 
Torgnys träff om Disgen 2021 i  våras 
ges en ny möjlighet den 1 september. 
Se vårt höstprogram på sid. 18-19.

Jag är också glad att kunna pre-
sentera en ny artikelförfattare, Ulf 

Ekelund, för läsekretsen. Han skri-
ver om en händelse och en tid då 
Skåne var en del av Danmark. Ämnet, 
en fyrahundra år gammal epidemi-
förordning, är dock aktuellt. La ni 
märke till att jag lyckades undvika att 
nämna jämförelseobjektet vid namn.

Ni kan också läsa den flitige 
skribenten Lars-Åke Stenemos be-
traktelse över sina minnesbilder 
från slutet av 50-talet i Växjö. Jag 
bidrar själv med referat från DIS 
Syds digitala årsmöte, den digitala 
släktforskardagen och ett av föredra-
gen där, historiska kartor i Disgen. 
Mycket nöje! 

Även om eländet, utan namn, 
fortsätter tillönskar jag läsarna en 
glad sommar och hoppas att vi kan 
ses – på riktigt till hösten.

Mats J Larsson

Bidrag till DISkutabelt
Vill du dela med dig av dina erfarenheter av släkt-

forskning med eller utan dator? Har du synpunkter 
på vår tidning eller vår förening. Vi tar gärna mot ditt 
bidrag i DISkutabelt. Kontakta i så fall vår redaktör 
Mats J  Larsson på 070-372  75 01 eller mats@dis-syd.
se. Manusstopp för årets tredje nummer är den 20 
september. 

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 författa-
ren, illustratören eller fotografen.

Illustrationerna på första sidan och i artikeln om 
Disgen 2021 står Torgny Larsson för. Viveca Kristian-
sen har bidragit med bilden på sidan 3 medan Hans 
Bjernevik har plåtat redaktören ovan. Ulf  Ekblad och 
Lars-Åke Stenemo har bidragit med illustrationer till 
sina artiklar. Illustrationerna i referatet av Tor-Leif 
Björklunds föredrag har hämtats från DIS webbsida 
och hans porträtt från DIS Filbyters webbsida. Illustra-
tionerna i Saxade tips & notiser är hämtade från Rötter.
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Dags för Disgen 2021
Som testare av den nya versionen av Disgen under 

utvecklingstiden har jag kunnat uppleva hur pro-
grammet fått ett rejält ansiktslyft, med nya ikoner och 
menyer och ett helt nytt sätt att hantera fönster och 
översikter med en mängd nya möjligheter, som jag ännu 
inte sett slutet på. I den inbyggda hjälpen i programmet 
kan du hitta detaljerade beskrivningar av alla funktio-
ner och vi har en ny separat handledning;
https:handledning-dg2021.dis.se/.

Versionen har fått namnet Disgen 2021 och är en 
betalversion och har en egen licensnyckel.

Installation
• Uppgradering kan göras från Disgen 2016-2019 och 

från Disgen 8
• Programmet laddas ner och installeras från DIS 

hemsida, där du också köper licens
• För licensanteringen finns nu knappar för att ko-

piera och klistra in
• Under installationen avinstalleras de tidigare pro-

gramversionerna för Disgen från 2016 till 2019. Dina 
datamappar påverkas inte av installationen, och de 
finns normalt kvar i din lista i Hantera datamappar

• Första gången du öppnar en datamapp i Disgen 2021 
så uppdateras databasen i den datamappen auto-
matiskt. Datamappen kan därefter inte användas 
i tidigare versioner av Disgenprogrammet. Det 

kan vara bra att före installationen skapa en extra 
säkerhetskopia

• Om du uppgraderar från Disgen 8 skall datamappar-
na i Disgen 8 konverteras med den konverterings-
rutin som finns i Disgen 2021, samma som tidigare

• I Disgen 2021 går det att återläsa säkerhetskopior, som 
tidigare skapats i Disgen 2016-2019, om det skulle 
behövas.

Nyheter och förbättringar
Fem standardmodeller
En helt ny teknisk lösning för hanteringen av Disgens 
olika fönster och översikter har skapat oändliga möj-
ligheter att anpassa Disgen efter ditt sätt att arbeta och 
de funktioner du är van vid. Det finns fem olika grund-
modeller, STD 1-STD 5, för placering av fönstren, som 
räcker för de flesta av oss. Med tiden kan du, om du vill, 
skapa egna fönsteruppsättningar (egna modeller) efter 
egna önskemål och behov (STD 4 ses nedan).

Tidigare var Person-, Relation- och Släktöversikterna 
alltid placerade utanför Disgens ramfönster, medan 
Familjeöversikten, Söklistan, Kartan, Byggd tavla och 
Analysresultat alltid fanns inom ramen. I Disgen 2021 
är i de fem standardmodellerna alla dessa placerade 
inom Disgens ramfönster, men samtliga kan när som 
helst kopplas loss och placeras fritt utanför ramen, 
även t.ex. Familjeöversikten och Kartan. På så sätt kan 
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du bättre utnyttja hela skärmytan, och även placera 
enskilda fönster på en andra skärm.

Menyerna har omarbetats så att en vänstermeny nu 
finns i varje fönster i vänsterkanten, med de funktioner 
som kan användas i just det fönstret, även om en del 
funktioner finns kvar i snabbmenyn (högerklick).

Ramfönstrets menyrad täcker de funktioner som 
inte rör ett specifikt fönster och många funktioner finns 
samlade i Arkivmenyn. En del av dessa kan även pla-
ceras som ikoner i ramfönstrets titelrad. När du hovrar 
med musen över en ikon visas information om funktionen 
bakom ikonen.

Det finns ett nytt fönster Välj person som ersätter de 
tidigare listorna Favoriter och Senaste samt 
snabbsökningen på namn eller personiden-
titet. Du kan via Välj person även skapa en 
ny fönstergrupp och välja centrumperson 
där.

När du startar Disgen
Du väljer själv vad som skall hända varje gång du 
startar programmet:

1. Starta med den centrumperson och den modell som 
var aktiv när du stängde Disgen

2. Starta alltid med samma person och samma modell 
varje gång

3. Starta alltid med en viss modell men du vill välja 
centrumperson varje gång.

Molntjänster
Molntjänster som OneDrive, Dropbox och Google 
Drive är utmärkta som säkerhet, för att dela med sig 
av sina data till andra eller för att alltid ha tillgång till 
sina datafiler från olika datorer eller mobila enheter. 
Dock fungerar detta inte så bra för databaser som 
kontinuerligt uppdateras. Mera detaljer finns att läsa 
på DIS hemsida.

I molntjänsterna kan du ange vilka mappar på din 
dator som skall synkroniseras till molnet på detta sätt. 
Många av våra medlemmar har dock upptäckt att t.ex. 
OneDrive installerats och utan medlemmens egen på-
verkan tagit över hela mappen Mina Dokument eller 
andra delar, och att Disgens datamappar då hamnat 
i molnet. Många andra program har liksom Disgen 
samma problem, och vidtar nu åtgärder mot det.

I Disgen 2021 har flera åtgärder vidtagits. Program-
met försöker upptäcka om den datamapp du öppnar 
ligger i molnet och du kan då be programmet flytta 
datamappen till annan plats. För nya användare har 
standardplatsen för Disgens datamappar flyttats utan-
för Mina Dokument. Om du uppgraderar från tidigare 
version ligger dock datamapparna kvar på den tidigare 
platsen, men det finns en ny funktion där du kan flytta 
dina datamappar, t.ex. till den nya standardplatsen.

Nya utseenden
• Arkivmenyn är utökad och täcker hela Disgens 

ramfönster. Dels hittar du här Disgens inställ-
ningar, men även grupper för Öppna resultatfiler, 
Hjälp på webben, Skapa, Dela släktdata, Säkerhets-
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kopiering, Datamapp och Arrangera fönster, som 
innehåller funktioner inom respektive område

• Flytta/koppla med dubbla Familjeöversikter har 
fått en egen standardmodell (STD 5).

• Dubblettsökningen har fått en egen fönstermodell, 
som innehåller två Familjeöversikter och två Person-
översikter och ligger fritt utanför ramfönstret

• Söka gemensamma anor/ättlingar har även en 
egen fönstermodell, som innehåller två Familje-
översikter och två antavlor/stamtavlor och ligger 
fritt utanför ramfönstret

• Kartsynkroniseringen visas i en egen modell med 
två kartfönster bredvid varandra inom ramfön-
stret.

• Skapa släktpresentation för webbläsare är det nya 
namnet för Export till Html och den har fått en 
omarbetad guide med flikar. Det går att spara gjor-
da val som egen mall för att använda senare. Du 
kan också välja en egen lagringsplats för webben 
för dina bilder

• Att-göra-lista har tillkommit för att hålla reda på 
olika uppgifter för forskningen i din datamapp.

Översikterna
I Personöversikten finns nya val av vilka paneler som 
skall visas, och du kan även välja att källinformationen 
skall döljas i notiserna i levnadsbeskrivningen. Du kan 
välja om Personöversiktens skall visas ända uppifrån 
översta panelen, eller om Levnadsbeskrivningen främst 
skall visa. I snabbmenyn (högerklick) finns nu även 
Lägg till notis (F2).

Släktöversikten (nederst på sidan 6), som är dyna-
miskt synkroniserad med centrumpersonen, kan nu 
även visas liggande, och bläddringsfunktionerna från 
Familjeöversikten finns även här, så att du t.ex. även 
här kan bläddra i Släktöversikten upp eller ner i en 
söklista. När du hovrar med musen över en person då 
visas uppgifter om född och död.

Andra nyheter
• I Lägg till person finns nu en inforuta om det man 

redan skrivit in om den nya personen och det går 
att sortera namnlistan med möjliga dubbletter på 
de olika kolumnerna

• I Källträdet kan man idag i en hänvisning i en källa 
ange länken till sidan på Arkiv Digital eller på Rik-
sarkivet. Nu kan du ange flera länkar för samma 
hänvisning och även använda en webb-länk

• Webb-länken kan vara bra för t.ex. danska, norska 
eller amerikanska källor. I Familjeöversikten får 
då motsvarande notis en ikon framför sig som di-
rekt öppnar webbsidan

• En översyn har gjorts av alla tangentbordskom-
mandon och de står ofta utsatta i menyerna eller 
visas vid hovring med musen över ikonerna

• När du byggt en antavla med biologiska anor, då kan 
du skapa en Ahnentafel som i Excel-format visar 
de biologiska anor, en per rad, numrerade enligt 
Kekules numrering (se ovan, något beskuren). 
Listan kan skrivas ut eller sparas för Excel

• Det kommer en varning om du råkar starta Disgen 
igen fast du redan har det igång.

Nya Ikoner i Disgen 2021
I den nya Disgenversionen har det blivit en hel del nya 
ikoner eller symboler för olika moment. Ett litet urval 
av dem finns nedan. När man hovrar över ikonerna visas 
information om funktionen bakom ikonen.

 Född  Relation Skapa obesläk-  
     tad person 

 Begravd        Sök med Disbyt         Byt modell
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Kartan

•  Kontroller och rätta orter är en ny funktion för 
kontroll av de uppgifter i ortsträdet som används 
för visning på kartan

• Antalet kartlager har ökats från 4 till 15. Program-
met tilldelar automatiskt lager, dynamiskt när 
man zoomar eller panorerar. Du anger alltså inte 
längre själv i vilka lager de olika kartorna skall vi-
sas. Släckning och tändning av kartorna i lager 1-9 
görs med motsvarande tangent

• Val av underlagskartor har utökats med nya funk-
tioner

• Ny möjlighet i Kartan att kontrollera att notiserna 
ligger i tidsordning

Vad kostar Disgen 2021?
• Priset är 150 kr för en uppgradering från Disgen 2019 som inkluderar program (nedladdning från DIS 

webb)   med handledning (läses på DIS webb) med gratis uppdateringar av Disgen 2021 tills nästa 
betalversion av Disgen kommer (tidigast 2022). En förutsättning är som tidigare att du har ett obrutet 
medlemskap.

• Det finns två olika specialerbjudanden till dig som tidigare köpt Disgen. En förutsättning är som tidi-
gare oavbrutet medlemskap.

• För dig som har Disgen 8, Disgen 2016 eller Disgen 2018 är priset 350 kr att gå direkt till Disgen 2021.

• Du som köpt Disgen 2019 från den 1 februari 2021 behöver inte betala något extra för uppgraderingen.

Hembygdens karta är en ny presentation  av orter 
knutna till en eller flera personer. Här ringas de 
orter  in, med en valbar   cirkel  eller  ruta som lig-
ger under en överordnad vald ort, t.ex. församling. 
Detta är ett första steg i en hembygdsdokumentation 
där kartbilden kan bidra.

Torgny Larsson
Disgenfadder

Torgnys kontaktuppgifter finns 
på sista sidan.

Om inte så är det  dags att göra det! 
Disbyt är DIS egen databas som 

ger dig möjlighet att söka efter dina 
förfäder. Den är numera webbaserad. 
Passa på att läs om den nya versionen 

av Disbyt på dis.se/disbyt. Det har säkert hänt en hel 
del sedan du lämnade ett disbytutdrag senast. 

Disbyt består av 30  miljoner personposter, 57 mil-
joner händelser och 24 tusen 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.

Om du använder Disbyt får du möjlighet att knyta 
kontakt och byta uppgifter med andra släktforskare 
som forskar på samma personer som du! 

Kom ihåg att Disbyt är en andrahandskälla där varje 
medlem är ansvarig för det material som han eller hon 
har bidragit med. 

Nedan ser du hur man kan jämföra resultat som 
lämnats av olika forskare till Disbyt. På dis.se/disbyt 
kan du läsa mer om vilka möjligheter Disbyt kan ge dig.

Ditt Disbytutdrag skickar du till vårt Disbytombud 
Kent Hektor. Kents kontaktuppgifter finns på sista 
sidan.

MJL

Har du kommit  ihåg att skicka ett nytt Disbytutdrag?
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Även 2021 tvingades DIS Syd att arrangera sitt 
årsmöte digitalt. Styrelsen insåg att det inte skulle 

låta sig göra att samla våra medlemmar, varav många 
tillhör riskgruppen, till ett fysiskt möte. Under 2020 
har styrelsens sammanträde genomförts endast en 
gång fysiskt (i januari) och därefter digitalt. Från april 
2020 har föreningen ersatt de flesta av våra träffar med 
digitala möten och så har det fortsatt våren 2021. Vi har 
med andra ord skaffat oss en bred erfarenhet av digitala 
möten. Därför var det ett naturligt steg att bestämma 
att årsmötet 2021 liksom för 2020 skulle genomföras 
digitalt. 

Vi kallade medlemmarna till ett digitalt årsmöte den 
28 mars. En utmaning var att det visade sig bli samma 
dag skulle landet övergå till sommartid. Styrelsen 
tillsatte en arbetsgrupp för att förbereda det digitala 
årsmötet. För att kunna avgöra att de personer som ville 
delta i årsmötet var medlemmar i föreningen, bestäm-
des att deltagandet skulle meddelas i förväg. Vi valde 
att använda oss av vår beprövade mötestjänst Zoom 
för årsmötet. Deltagare som önskade kunde i förväg få 
hjälp med att installera Zoom m.m.

Söndagen den 28 mars ägde DIS Syds digitala 
årsmöte rum. Fyrtiotvå medlemmar deltog. Klockan 
13 hälsade föreningens ordförande Viveca Kristiansen 
deltagarna välkomna. Under hennes ledning fastställ-
des den föreslagna dagordningen och att årsmötet varit 
utlyst i behörig ordning. 

Därpå valdes Staffan Knös, föreningens tidigare 
ordförande, till mötesordförande, undertecknad till 
mötessekreterare samt Torgny Larsson, Malmö och 
Nils Ottervik, Degeberga till justerare och rösträknare. 
Innan mötet fortsatte informerade Staffan om hur 
eventuella voteringar skulle gå till.

Verksamhet & ekonomi 2020 och planer 2021
Viveca redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse 
för 2020 och kassören Marie Munke föredrog årets 
ekonomiska redovisning som visade ett rörelseresultat 
på plus 132 449 kr. Revisionsberättelsen föredrogs av 
revisorn Kent Hektor som förslog att styrelsen skulle 
ges ansvarsfrihet. Årsmötet beslöt att fastställa den fö-
reslagna resultat- och balansräkningen för 2020, beslöt 
att det gångna årets resultat skulle överföras i ny räk-
ning samt beslöt därefter att ge styrelsen ansvarsfrihet 
för 2020 års förvaltning. 

Viveca Kristiansen föredrog därpå styrelsens förslag 
till verksamhetsplan och budget för 2021. Under Co-
ronapandemin har förenings intäkter i stort följt bud-
geten, medan utgifterna har blivit betydligt lägre än 
beräknat till följd av alla inställda aktiviteter. Viveca 
kompletterade verksamhetsplanen planen genom att
redogöra för de digitala aktiviteter som genomförts 

under våren och vad som planeras ske under hösten 
2021. Årsmötet lade budgeten och verksamhetsplanen 
för 2021 med godkännande till handlingarna. Därpå 
bestämde årsmötet på styrelsens förslag om oförändrad 
medlemsavgift i DIS Syd för 2022, alltså 70 kr för helbe-
talande 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, omvaldes om som fören-
ingens ordförande intill årsmötet 2022. Som styrelsele-
damöter på två år omvaldes Lena Ringbrant-Ekelund, 
Klippan, Anders Lindberg, Lund och Staffan Knöös, 
Ronneby samt på ett år Marie Munke, Örkelljunga. 
(Magnus Hellblom, Lund, Bo Lundgren, Nymölla, Mats 
J Larsson, Kristianstad och Lars Åke Sellberg, Lund har 
ett år kvar i styrelsen). 

Som revisorer omvaldes Kent Hektor, Ystad och 
nyvaldes Tommy Göransson, Skurup. Bengt Johansson, 
Östra Ljungby omvaldes som revisorssuppleant. Års-
mötet valde om valberedningen Ingemar Odenbrand, 
(sammankallande), Magnus Hellblom och Anders 
Lindberg, alla från Lund. 

Mötesordförande Staffan gratulerade föreningens 
omvalda ordförande Viveca Kristiansen. Viveca tackade 
för förtroendet och tackade i sin tur Staffan för god 
klubbföring. Hon avtackade vidare den avgående revi-
sorn Thomas Behrens, Höganäs. Av praktiska skäl var 
det svårt att överräcka blommor. Thomas kan i stället 
emotse en blomstercheck med posten.

Mötesordförande Staffan tackade årsmötesdelta-
garna och förklarade mötet avslutat. Efter årsmötet 
brukar det traditionellt serveras kaffe, te och smörgåsar 
till deltagarna. I år fick deltagarna själva se till att få 
något i sig.

Styrelsens konstituering
Vid sitt konstituerande digitala sammanträde samma 
eftermiddag utsåg DIS Syds styrelse Lena Ringbrant 
Ekelund till föreningens vice ordförande (omval), Ma-
rie Munke till kassör (omval) och Mats J Larsson till 
sekreterare (omval). Han fortsätter också som redaktör 
för DISkutabelt. Till utbildningsansvarig utsågs Anders 
Lindberg (omval) och som medlemsregisteransvarig 
utsågs Staffan Knös (omval) medan Lars Åke Sellberg 
utsågs som Webbmaster (omval). Lena Ringbrant Eke-
lund fortsätter som ansvarig för föreningens Facebook. 
Torgny Larsson utsågs till ansvarig för föreningens 
Zoom-konto.

Mats J Larsson

DIS Syds årsmöte 2021
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Det kan vara intressant att jämföra metoder, rekom-
mendationer och förbud i samband med covid19-

pandemin 2020–2021 med hur man försökte hantera 
pestepidemier förr i tiden. Det finns ett dokument, ej 
i original utan en avskrift på nätet med en tolkning till 
modern danska (ibland kanske lite väl fritt) av Aarhus 
Universitet (danmarkshistorien.dk), som kallas Chris-
tian IV:s pestförordning, utfärdad den 15 januari 1625.

Pesten i Danmark
Pesten dök upp första gången 1347 i Europa och den 
återkom sedan ett stort antal gånger under nästan 400 
år i stora delar av Europa. Bakgrunden till Christian IV:s 
pestförordning var att Danmark hade under perioden 
1599–1620 drabbats av flera pestepidemier (danmarks-
historien.dk). Wikipedia anger att Köpenhamn drab-
bades av pesten 1536, 1546, 1583, 1601, 1625–1626, 1629, 
1636–1637 och 1654–1655. Den medicinska fakulteten 
vid Köpenhamns Universitetet utgav mellan 1619 och 
1709 instruktioner för medicinering vid pestsymtom 
och man får antaga att medicinarna på universitetet 
till stor del låg bakom pestförordningen. Att Christian 
IV:s pestförordning kom just den 15 januari 1625, kort 
tid innan pesten kom till Köpenhamn på våren 1625, 
kan hänga samman med att man hade information om 
att pesten hösten 1624 spred sig nere på kontinenten.

Christian IV:s pestförordning
Eftersom skriftliga källor till stor del saknas om pesten 
i Danmark så är kunskapen om dessa pestutbrott dålig. 
Christian IV:s pestförordning ger dock insyn i hur man 
tänkte gällande pestförhindrande åtgärder. Syftet med 
förordningen är att alla skall få besked om vad de bör 
rätta sig efter när pest och smittsamma sjukdomar har 
brutit ut. Nedan ges en kort redogörelse, på (moderni-
serad) svenska, för de 18 artiklarnas innehåll: 

Förordning om hur man skall förhålla sig när pest, 
dysenteri och liknande sjukdomar har brutit ut
Vi, Christian IV, med Guds nåde (etc.), bekantgör att 
all mänsklig försiktighet är fullständigt verkanslös när 
pest, dysenteri eller Guds vrede visar sig. Icke desto 
mindre är det kristligt och riktigt att envar förhåller sig 
besinningsfull och använder sig av de råd som Gud giver 
och tillåter. Därför har vi ansett det bra och passande 
att utfärda denna förordning så att alla får bättre besked 
om vad de bör rätta sig efter när pest och smittsamma 
sjukdomar har utbrett sig.

Första delen: Hur man skall förhålla sig när sjuk-
domen bryter ut i ens trakt eller i dess närhet 

1. Sjukas företrädare
När en smittsamsjukdom börjar sprida sig i närheten 
av en stad skall borgmästare och stadsråd tillsammans 
med kyrkoherde, läkare och bardskär (bardskärare, 
från ordet barberare, var från början var barberare 
eller frisörer och som på den tiden utförde kirurgiska 
ingrepp; dessa var inte läkare - medicinskt utbildade 
personer - utan hade en mycket lägre status) tillsätta 
några personer som skall agera som de sjukas företrä-
dare och som skall se till att denna förordning efterlevs.

2. Efter gudsåkallelse undgå smittade platser
Först och främst skall man genom böner och gudsåkal-
lelse mildra Guds vrede. Sedan skall man hindra att 
personer som kommer från smittade områden kom-
mer in i områden som fortfarande ej är drabbade av 
sjukdomen. Smittade personer skall i första hand av-
visas och i andra hand sättas i karantän i fyra eller fem 
veckor i ett pesthus. Brev från smittade områden skall 
rökas. Fartyg från drabbade länder skall stoppas, och 
personer och varor från ett sådant fartyg får absolut 
inte komma iland.

3. Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser skall bevakas så att dessa 
kan minimeras.

4. Pestmästare
En erfaren pestmästare eller bardskär skall anställas 
och av staden ges en god månadslön. Han skall vårda 
de fattiga utan att ta betalt av dessa. Han skall vidtaga 
förebyggande åtgärder och behandla de sjuka, framfö-
rallt de i pesthuset.

5. Läkemedel och råd
Apotekare skall åläggas av borgmästaren och stadsrådet 
att ha goda läkemedel, förebyggande medel och annat 
för försäljning till ett fast pris. Pestmästaren skall av 
staden ges betalda läkemedel som han kan ge de fat-
tiga utan kostnad. Han skall också ofta besöka de sjuka.

6. Frukt och proviant
Främmande frukter får inte införas; 
sommarfrukter får ej saluföras. Borg-
mästaren och stadsrådet skall se till att 
proviant som saluförs är i gott skick. 
Likaså skall alla gator hållas rena.

7. Pesthus
Borgmästaren och stadsrådet skall se 
till att upprätta ett pesthus (eller ett 

En 400 år gammal epidemiförordning
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skjul om tillräckliga ekonomiska resurser saknas) i 
närheten av en lämplig kyrkogård och på ett hälsosamt 
läge. Det skall finnas flera rum så att man kan separera 
sjuka, som kanske inte har samma sjukdom, från var-
andra. Rum skall finnas och god omvårdnad skall ges 
till de rikas tjänstefolk mot en rimlig betalning. Om det 
saknas en kyrkogård invid huset eller skjulet skall en 
kyrkogård anläggas så att de fattiga kan begravas där.

Andra delen: Hur man skall förhålla sig när sjuk-
domen bryter ut i en stad
8. Gudsåkallan och andra förmaningar
Först och främst skall man anropa Gud med botgö-
ringspsalmer och därtill böner om att den gudomliga 
vreden, straffet och sjukdomen bör upphöra och för-
mildras. Därefter skall man göra bot, försona sig med 
Gud och sin nästa samt deltaga i nattvarden. De rika 
skall ha medlidande med de fattiga, särskilt de sjuka 
medan de lever, samt stödja deras efterlevande barn. 
De sjukas företrädare skall se till att det skänks till 
de fattiga sjuka. Ingen skall utsätta sig för fara genom 
onödig kontakt med sjuka och de sjuka skall undvika 
kontakt med andra.

9. Pesthuskaplan
Till pesthuset skall en god och gudfruktig man utses 
till kaplan.

10. Stängning av hus
När sjukdomen upptäcks i ett hus skall, innan den har 
spritt sig i staden, huset och fönsterna till gatan hållas 
stängda. De boende skall icke gå ut och ingen skall gå in. 
Borgmästaren och stadsråd skall se till att själasörjarna 
och pestmästaren är de isolerade till hjälp. Dessutom 
skall det anställas personer som skall förse de isolerade 
med livsmedel, medicin och annat nödvändigt. Men om 
någon bland tjänstefolket blir sjuk får deras arbetsgi-
vare snabbt resa bort och isolera sig på annan ort, om 
de ser till att de som blir kvar blir försörjda. Dock må 
de icke umgås med andra förrän efter några veckors tid 
har gått och de icke har blivit sjuka.

11. (ingen rubrik)
Om hus där det bor fattiga stängs skall borgmästare och 
stadsråd till dessa fattiga skaffa öl, mat, medicin och 
andra livsförnödenheter på stadens bekostnad. 

12. Besök
För övrigt är alla onödiga besök förbjudna, med undan-
tag av prästen, pestmästaren och bardskären. De när-
maste släktingarna kan få tillåtelse att besöka de sjuka.

13. Värdskap
Stora bröllop och andra samman-
komster får ej hållas, utan sådant 
måste ske hemma i sitt hus utan 
gäster.

14. Begravningar
När någon dör får ingen gå in till 
liket, utom de som där bor. Begrav-
ning och gravsättning skall ske med 
förkortade ceremonier.

15. Likkistor
Likkistor av furu skall åsättas ett fast pris. Dessutom 
skall myndigheterna hålla förråd av kistdelar till gagn 
för de fattiga.

16. Liksvepning
Kyrkan skall tillhandahålla liksvepning att hyra till 
rimligt pris.

17. Likbärande
Hästdragen likbår skall finnas att tillgå så att de fat-
tiga kan få en anständig begravning. Denna skall också 
kunna användas att föra till graven sådana som ingen 
vill kännas vid.

18. Grävarna
Borgmästare och stadsråd skall se till att grävarna låter 
sig nöja med ett rimligt pris. Grävarlönen skall faststäl-
las till ett bestämt pris.

Denna pestförordning skall såväl myndigheter som alla 
andra rätta sig efter, med mindre än att de får stå till 
svars och underkasta sig åtal.

Givet på vårt slott i Köpenhamn den 15 januari 1625.

Gamla åtgärder fortfarande aktuella
I början på 1600-talet hade man ingen kunskap om 
bakterier och virus. Man kunde då inte heller ha di-
rekt kunskap om smittspridning, men man förstod att 
smitta på något sätt spreds från människa till människa 
via luften, och kanske från ytor också. Pest är en infek-
tion orsakad av bakterien Yersinia pestis. Bakterier 
observerades i ett mikroskop första gången 1674, men 
pestbakterien upptäcktes först 1894. Ordet bakterie 
började användas 1828. Vaccinering uppfanns, eller 
möjligheten att vaccinera upptäcktes, först 1796 av den 
engelske läkaren Edward Jenner när han fick fram en 
metod som gav immunitet mot smittkoppor.

Förordningen har tillkommit efter flera återkom-
mande pestutbrott och man har dragit slutsatsen att 
det troligen kommer ett flertal liknande utbrott under 
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överskådlig tid framåt. Förordningen gäller när smitta 
eller sjukdom upptäcks. Att det inte behövs något in-
gripande från staten, eller någon myndighet, som säger 
till att nu skall den användas, kan kanske leda till att 
åtgärder sätts in snabbare.

I inledningen på förordningen sägs att det inte finns 
mycket att göra när väl pesten har brutit ut. Det är 
ungefär samma uppfattning som många epidemi- och 
pandemi-experter uttrycker i dag. Det finns ännu inget 
säkert sätt att stoppa en påbörjad epidemi utan man får 
nöja sig med att försöka begränsa skadeverkningarna 
på olika sätt tills befolkningen har uppnått tillräcklig 
hög immunitet så att epidemin självdör eller kan hållas 
i schack med hjälp av vacciner. 

Man har delat upp förordningen så att den första 
delen rör landsbygden och den andra delen rör tätort, 
vilket kanske inte alltid är så lätt att se vitsen med eller 
varför man har gjort så. De regler som sätts upp är för-
hållandevis generella: inga siffror anges, som t.ex. hur 
många personer är ett stort bröllop; hur skall pesthuset 
utformas i detalj anges inte, utan i stället säger man att 
det går bra med ett skjul, om ekonomin inte medger 
annat; ordet rimligt preciseras inte när det talas om 
rimlig betalning och rimligt pris. Man tycks förlita sig 
på människors sunda förnuft (vilket inte verkar gå 400 
år senare) och, om behov finns, får man ta diskussionen 
efteråt i en process.

I förordningen är det mycket som skall göras. Man 
använder sig inte av rekommendationer, utan man 
förbjuder folk att göra saker. För det som skall göras 
anges det ofta vem som skall göra det och vem som 
skall se till att det blir gjort. Om möjligt skall åtgärder 
göras tidigt så att sjukdomen hindras att nå ett område. 
Man skall isolera sjuka från de icke-sjuka och använda 
karantän av icke-sjuka som kommer från områden där 
smitta finns. Beträffande sjukvården så skall sjukhus 
(pesthus) finnas. Inga generella reseförbud stipuleras 
utan symtomfria personer kan resa bara de isolerar 
sig några veckor på den nya orten (frivillig karantän). 
Besöksförbud är en regel som införs för att undvika 
smitta. Stora privata sammankomster, som fester och 
liknande, förbjuds. Det framgår också på flera ställen 
att man skall hålla avstånd mellan sjuka och icke-sjuka 
samt att inga onödiga kontakter får ske. Vad som också 

framträder tydligt är omsorgen om de 
fattiga: de rika och myndigheterna 
skall värna om dem genom att priser 
skall hållas nere och ibland genom 
att leverera varor och tjänster utan 
kostnad. Dessutom poängteras vikten 
av hälsa och renlighet, i form av livs-
medel av bra kvalitet och rena gator 
samt att pesthuset skall upprättas på 
ett hälsosamt läge.

Nu fyra sekler senare har vi förstås också andra åt-
gärder att ta till för att förhindra och minska smittsprid-
ning, t.ex.: temperaturmätning på distans, munskydd, 
ansiktsmasker, skyddsmasker och appar i mobiler för 
att följa människors rörelser. Nyttan av dessa nya åtgär-
der är omdiskuterade, precis som en del av de gamla 
åtgärderna fortfarande är det.

Vad man sedan också skulle vilja veta är hur en sådan 
här förordning togs emot av befolkningen: hur var det 
med efterlevnaden; upplevde man att den fick några 
effekter; hade det några negativa effekter på samhäl-
let och människorna? Dessa frågeställningar torde det 
dock vara svårt att ge något svar på. Det finns emeller-
tid historiker som menar att de åtgärder (gränsstäng-
ningar och karantäner vid stadsportarna, vägspärrar 
och bevakning av gränslinjer, m.m.) som vidtogs under 
1600-talet kan ha haft viss effekt på smittspridningen 
(Pestens gåta, sid. 366).

Mycket i Christian 
IV:s pestförordning känns 
igen i de åtgärder som 
fortfarande nu, 400 år 
senare, vidtas. Trots att den 
medicinska vetenskapen 
har gjort enorma framsteg 
under dessa fyra sekler så 
har man, när ett nytt virus 
eller en ny bakterie dyker 
upp och som ger upphov 
till epidemier, initialt inga 
andra åtgärder att ta till än 
de mer än 400 år gamla 
metoderna. Till slut kan 
man fråga sig om denna 

förordning fortfarande gäller i Danmark eller om den har 
modifierats och lever kvar i någon modern variant.

Ulf Ekblad

uffe@ulfekblad.se

Källor

danmarkshistorien.dk, 
Aarhus Universitet.

Bodil Persson, Pestens gåta : farsoter i det tidiga 1700-ta-
lets Skåne, Doktorsavhandling, Historiska institutionen 
vid Lunds universitet, Historiska Media, 2001 (finns 
på nätet).

Wikipedia.

Illustrationerna föreställer en pestdoktor (Thomas 
Bartholins beak doctor)
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Mormor hade köpt Expressen, något hon aldrig 
brukade göra. Jag minns uppståndelsen och min 

fascination när de vuxna berättade att ryssarna skulle 
måla månen röd. Jag hade gått några månader i första 
klass och kunde möjligen stava mig igenom rubriken.

Det var tolv år efter andra världskrigets slut och åtta 
år sedan kommunisterna tagit makten i Kina. Väldigt 
länge sedan för mig. Året innan hade ryssarna mycket 
blodig slagit ner ett uppror i Ungern. Samtliga länder i 
Östra Europa hade blivit sovjetiska lydstater. De flesta 
vuxna såg hotet - ett nytt krig kunde komma när som 
helst. Att Sovjetunionen som enda land i världen, före 
USA och England, nu hade möjlighet att skicka kärn-
vapen runt jorden och när som helst kunna släppa en 
bomb över vilket mål som helst – och nå målet på den 
korta tid det tar för något att falla ner från himmeln till 
jorden. Detta förstod jag inte då, men skulle sedan näs-
tan dagligen bli påmind om de ohyggliga möjligheterna 
genom Nyheter från TT som sändes på radion några 
gånger om dagen. Underjordiska prov, prov i atmosfä-
ren, prov över atollerna, megaton och tio gånger större 
än Hiroshimabomben var olika uttryck man ständigt 
hörde i radion. Och samma år fick England en ännu 
kraftfullare bomb, en vätebomb! Tre år senare kom 
Frankrike med i kapprustningen. Far missade ogärna 
någon nyhetssändning.

Bara några veckor före uppskutandet av 
Sputnik I fyllde mormor 60 år - hon var född 
medan Norge ännu var förenat med Sverige. 
Tre tandläkare uppvaktade henne och till-
sammans dekorerade henne med en medalj 
för lång och trogen tjänst. Doktor Nilsson 
förde ordet. Jag var ibland med min mormor 
när hon vattnade blommor i deras bostäder 
och såg till att korkmattorna i deras praktiker 
var spegelblanka – det var spännande att hjälpa mormor 
att köra boningsmaskinen över golvet som förde sitt 
eget liv, som att valsa runt på luftkuddar.

Mor gav mig en identitetsbricka och förklarade noga 
att jag skulle bära den om det blev krig så att vi skulle 
kunna återförenas om att vi kom ifrån varandra, en 
skrämmande tanke! Tanken på skyddsrummet i käl-
laren med jordgolv där far ibland fångade en råtta var 
ännu mera skrämmande. Men snart tog leken över och 
allt glömdes för stunden. De ständiga lågflygningarna 
där allt annat ljud överträffades och rutorna i huset 
skallrade – var det flygande Tunnor eller Draken? 

På somrarna fick mor och jag plocka så mycket bär vi 
ville på buskarna i doktor Nilssons trädgård. Precis som 
hos farmor och farfar. En annan av de tre tandläkarna 
var doktor Nilssons son.  Vi besökte hans sommarstuga 
vid Helgasjön. Han var också min första tandläkare.

Mormor hade något som inte förekom i mitt hem 
– veckotidningar. Alltid väl lästa och lite trasiga. Min 
mor kommenterade ofta artiklar om premiärlejonet 
Alice Timander. Hon var gift med doktor Timander, den 
tredje tandläkaren bakom medaljen. Timanders första 
hustru Karin betydde mycket för min mor och hennes 
syster. Hon kunde bjuda dem på mat efter skolan. Min 
mor fick en hatt av henne som mormor senare målade 
svart när morfar efter nästan sex års sjukdom skulle 
begravas. Min mormors uppdragsgivare sågs av mig 
som alla andra släktingar och vänner till henne.

TT-nyheterna förmedlade nya ord och namn. OAS – 
krig i Paris, Lumumba i Kongo och Tshombe i Katanga, 
befrielserörelser och Dag Hammarskjöld var stående 
inslag som etsat sig fast i mitt minne. Min kunskap om 
USA begränsade sig till alla amerikanska bilmärken.

Mormor hade varken TV eller telefon, men hon hade 
vänner. Regelbundna besökare var systrarna Blomqvist, 
trots namnet inte släkt. Deras mor hade för länge se-
dan haft ett litet hökeri på Gamla Norr i Växjö. Deras 
brorson tyckte som jag tydligen om baklängesspråket. 
Han hette Olle men kallades sig Ello när han startade 
postorderföretaget Ellos i Borås. 

Mormor var en dag sjuk, första gången jag kan 
minnas. Jag smög in i rummet, i finrumet i hennes etta 

med kök som bara användes när det kom 
främmande gäster. Köket var mötesplatsen 
och hennes sovplats. Med det lugna tickandet 
från amerikaklockan och dess klang som kyrk-
klockor varje timma började jag läsa Mio, min 
Mio! Mor hade gått bort någonstans för att till-
kalla läkare. När ambulansmännen burit ner 
mormor på en bår genom den smala trappan 
från vindsvåningen gick jag hem.

Mor hade dagen efter lagat min favoriträtt 
oxroulader i en liten röd emaljerad stekgryta till lunch. 
Telefonen ringer – och med denna tekniska nyhets be-
hag springer jag och svarar. Det är från sjukhuset och 
man frågar efter mor. 

Mio, min Mio blev aldrig slutläst. 

Lars-Åke Stenemo
stenemo@gmail.com

Vad är kulturarv? Kollektiva minnen för ett land, en 
släkt en familj eller kanske bara en individs egna minnen. 
Företeelser som bevaras generation efter generation eller 
som förträngs och glöms bort, men som ändå medverkat 
till att forma en människas tanktevärld.  Släktforskaren 
har mycket att utforska! – försöka förstå samtiden. 

Månen ska målas röd 
– att  växa upp under kalla kriget - minnen från 1957-60
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Vårens digitala släktforskardag arrangerades, liksom 
i höstas, av riksföreningarna inom släktforskningen. 

Arrangörer utöver Föreningen DIS var Genealogiska 
föreningen - GF, Föreningen för smedsläktforskning 
– FFS, Judiska släktforskningsföreningen i Sverige, 
Svenska Släktakademien och Sällskapet Vallonättlingar 
– SVÄ. 

Arrangemanget gick av stapeln lördagen den 17 april 
mellan kl. 9 och 16.30. Deltagandet i dagen var gratis, 
men förhandsanmälan krävdes.

De olika arrangörsföreningarna gav varje timme 
föredrag i olika ämnen. Föredragen varade i ungefär 
tre kvart och följdes av en kortare frågestund, om tiden 
medgav det. Man kunde inte följa hela programmet 
eftersom två eller ibland tre föredrag gavs parallellt. 
Den som missade ett föredrag hade möjlighet att ta igen 
det senare, eftersom föredragen filmades. Deltagarna 
kunde se filmerna t.o.m. den 23 maj. 

Som om det inte var tillräckligt erbjöds deltagarna 
att i förväg dessutom att se filmer och inspelade före-
drag från föreningarna. Det rörde sig om drygt 40 filmer 
och därutöver Genealogiska föreningens och Fören-
ingen DIS YouTube kanaler. Ambitiöst så det förslår!

Jag valde att börja med, tillsammans med 360 andra, 
att lyssna på Disgen 2021, en introduktion med Christer 
Gustavsson. En artikel om Disgen 2021 av Torgny Lars-
son börjar på sidan 5. Därefter blev det Gårdsforskning 
med Anna-Lena Hultman, också från DIS, med nästan 
300 deltagare.

Förmiddagen avslutade jag med att lyssna på Lena 
Ringbrant Ekelund som gav en introduktion till bil-
derna i Disgen, för 232 lyssnare. I stället för att referera 
hennes föredrag tänker jag be henne att skriva en artikel 
i nästa nummer av DISkutabelt.

Efter lunch, som deltagarna intog varför sig, anslöt 
jag mig till ett släktforskarkafé med Michael Lundholm 
och Olle Elm från Genealogiska Föreningen. Hela 74 
deltagare besökte kaféet. Upplägget påminner om  min 
egen kurs på Senioruniversitet i Kristianstad, Mats 
frågelåda, (som går digitalt denna termin). Michael 

och Olle är tuffare än jag, eftersom de tog frågorna på 
halvvolley. Jag begär frågorna en vecka i förväg. I caféet 
avhandlades  brunna kyrkböcker, mallar för mantals-
längder, försvunna militärer i Sverige och Tyskland, 
tyska församlingen i Stockholm, sjömän - drunknade 
och försvunna samt en spion. Jag inspirerades av både 
frågor och svar.

Resten av eftermiddagen ägnade jag åt två ämnen 
inom släktforskning, som jag ännu inte gett mig hän åt; 
kartor och DNA. Jag lyssnade på Tor-Leif Björklund, 
DIS, som berättade om historiska kartor från Sverige 
och Danmark för över 200  deltagare. Det blir att plugga 
på om kartan i Disgen och rent av gå Lenas kartkurs. På 
nästa sida finns ett referat av Torleifs föredrag.

Dagens sista föreläsning var som gjord för mig. Äm-
net var DNA för nybörjare med Christer Carmevik från 
Genealogiska föreningen som föreläsare. Han berättade 
engagerat om grundläggande begrepp som haplogrupp, 
mitokondrieDNA, mutation, Y-DNA och autosomalt 
DNA. Vi fick dessutom veta hur mycket vi är släkt med 
apor och bananer (98 respektive 50 procent). Och han 
informerade om de fem olika testföretagen och föreslog 
de 237 deltagarna lämlig litteratur. 

Jag inser att om jag ska hitta emigranterna i min och 
hustruns släkter så måste jag lära mig mycket mera om 
DNA-forskning och ägna den mycken tid. Man kanske 
skulle DNA-testa sig till att börja med?

Innan släktforskardagen tog slut hade arrangörs-
föreningarna tid för en uppsummering av dagen. 67 
personer deltog i Föreningen DIS frågestund. Där 
ställde deltagarna frågor till de DIS-företrädare som 
medverkat; Christer Gustavsson, Anna-Lena Hultman, 
Lena Ringbrant Ekelund, Eva Dahlberg som berättat om 
DNA och Disgen samt Tor-Leif Björklund. 

Jag tycker att det varit en givande släktforskardag 
i Coronatider. Ett särskilt tack till DIS verksamhetsle-
dare Mikael Winblad som förtjänstfullt höll hop DIS 
programpunkter.

 
Mats J Larsson
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Historiska kartor
Sverige och Danmark för Disgen

Tor-Leif Björklunds föredrag på den digitala 
släktforskardagen den 17 april kallade han 

Historiska kartor Sverige och Danmark för Dis-
gen. Tor-Leif har jobbat med kartor i Disgen i 
drygt tio år. Han inledde sitt föredrag med att 
fråga sig vad har vi för nytta av kartor i släkt- 
och gårdsforskning. Och han svarade  själv; - för 
att vi är intresserade av var våra förfäder bott 
och verkat. Vi vill följa hur de flyttat eller rest 
under sina liv. Då är kartor viktiga hjälpmedel. 

Inom DIS började vi med kartan i Disgen för mer än 
tio år sedan, fortsatte Tor-Leif, och kartorna i Disgen 
har utvecklats hela tiden. Kartor  över hela landet har 
funnits sedan medeltiden, men mera detaljerade kartor 
finns först på 1600-talet. Som exempel visade han en 
karta från 1650-talet över Bergsåker i Medelpad. Den 
kan man ladda ner antingen från Riksarkivet eller 
Lantmäteriet. Ett annat exempel hundra år senare var 
en karta på en by på Gotland, som var mera detaljerad 
än kartan över Bergsåker.

Så följde en genomgång av hur kartorna i Sverige har 
utvecklats från 1750-talet till nutid. Vi fick se exempel 
på olika kartor från Storskifte, Enskifte och Laga skifte 
under perioden 1750-1820. Tor-Leif visade Sockenkar-
tor och Stadskartor, bl.a. över Luleå från perioden 1840-
70. Därpå fick vi se på ekonomiska kartor och militära 
kartor bl.a. rekognoseringskartan i Skåne  från 1820 och 
Generalstabskartan före 1901.

Kartor i DIS webbshop
Tor-Leif fortsatte med en genomgång av de histo-
riska kartor som säljs i DIS Webbshop (shop.dis.se/
prestashop/12-historiska-kartor). 

Sveriges Häradsekonomiska kartor 
gjordes från 1859 till slutet av 1930-talet. 
De baseras på laga skifteskartor och ger 
en bra överblick av markanvändning, 
vegetation, bebyggelse och kommuni-
kationer. De har inte producerats för 
alla landets län. Mellersta Norrland, 
Småland, Gotland och Bohuslän ingår 
inte. Skivan innehåller samtliga blad 

(ca 1 400 st) av Häradsekonomiska kartan. Det finns 
en variant som är anpassad för Disgen och en som inte 
är det.

Sveriges historiska stadskartor är 
ett urval som gjorts av tre lantmä-
tare från olika tidpunkter. Levereras 
på USB och är inte anpassad för 
Disgen. Det innehåller 203 kartor 
över 92 städer i Sverige och Finland 
under 1800-talet.

Generalstabskartan  är 
uppdelad i södra verket och 
norra verket. Den ges ut som 
USB. Södra verket omfattar 
103 kartblad från Ystad till 
Söderhamn i skala 1:100 000 
(på bilden intill). General-
stabskartan speglar landets 
topografi under senare halvan av 1800-talet. 
Den var ursprungligen för militärt bruk. Dessa 

kartor gavs ut av generalstaben mellan 1874 och 1923 
och serien var rikstäckande. Norra verket som gavs ut 
med början 1886 avspeglar hur landet såg under andra 
halvan av 1800-talet i skalan 1:200 000. Det finns en va-
riant som är anpassad för Disgen och en som inte är det.

I Topografiska kartor för Disgen har man på en USB 
samlat en svit kartvolymer med topo-
grafiska kartor anpassade till RT90 
för användning i Disgen. Här ingår 
Sverigekartan i skala 1:1 miljon och 
uppdelad i fyra paket med överlap-
pande länskartor, Röda översiktskar-
tan i skala 1:250 00, den Blå Vägkartan 
i skala 1:100 000 och Gröna Terräng-
kartan i skala 1:50 000. Kartorna är 

från 1989-2004. De röda, blå och gröna kartorna är 
paketerade länsvis.

Skånska Rekognoseringskartan för Disgen är Fält-
mätningsbrigadens karta år 1820. Den finns på USB som 
består av 106 blad. Kartorna visar Skåne före enskifte 
och laga skifte i skala 1:20 000.

Kartor över Danmark för Disgen är 
det senaste tillskottet i Webb-shopen. 
Kartorna levereras på USB och är 
uppdelade i fyra geografiska områ-
den, Nordjylland, Mittjylland, Syd-
jylland med Fyn samt Själland med 
Lolland-Falster och Bornholm. Man 
kan köpa varje område separat eller 
en samlings USB för alla områdena.

Tor-Leif avslutade föredraget med att presentera 
den livsresa som Johanne Camilla Johansen Widén 
gjort från Rönningemark, i närheten av Odense, där hon 
föddes 1884. Via Köpenhamn, Malmö och Landskrona 
flyttade hon med tåg och båt från Kalmar till Visby och 
med tåg till Vamlingbo på södra Gotland där hon arbe-
tade som mejerist. Hon dog där 1968. Tor-Leif använde 
sig av Google Earth för resan. Illustrativt och effektfullt!

Mats J Larsson

Ni finner mer information om kartorna 
och aktuella priser i DIS webbshop.
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Saxade tips & notiser

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

Digitala släktforskardagar
Den 14-15 augusti var det tänkt att 
Släktforskardagarna 2021 skulle 
hållas på Svenska mässan i ju-
bileumsstaden Göteborg. Men 
på grund av coronaläget har ar-
rangörerna beslutat att ställa in 
arrangemanget för att istället satsa 
på digitala släktforskardagar, som planeras äga rum den 
11-12 september i år. På Släktforskardagarnas hemsida,  
sfd2021.se kommer arrangörerna att gå ut med mer 
information om de digitala släktforskardagarna.

Sveriges Släktforskarförbunds stämma blir digital
Sveriges Släktforskarförbund har flyttar sin riksstämma 
till lördagen den 4 september. Den kommer att hållas 
digitalt, via Zoom. Kallelse och handlingar kommer att 
skickas ut med Angeläget, förbundets nyhetsbrev till 
medlemsföreningarna.

Familjehemligheten
Nu har en ny säsong av radio-
programmet Familjehemlig-
heten dragit i gång. Gunilla 
Nordlund, som leder pro-
grammet, är känd som en i 
duon bakom det populära 
radioprogrammet Släktband, 
som hon har gjort många 
säsonger av tillsammans med 
Elisabeth Renström. Famil-
jehemligheten fick sin första säsong under förra året,  
ett systerprogram till Släktband. Till hösten sänds den 
fjärde säsongen i fyra avsnitt.

Ted Rosvall på YouTube
På Sveriges Släktforskarförbunds YouTube-kanal finns 
en demonstrationsvideo där Ted Rosvall ger tips på hur 
du söker för att få bra träffar i Sveriges dödbok. Den se-
naste versionen av Sveriges dödbok släpptes i början av 
2019. I videon ges en ordentlig genomgång av sökmenyn 
i databasen. Du får också tips på hur du ska göra för att 
hitta den släkting du letar efter, och hur du sållar bort 
oönskade sökresultat.

Krigsarkivets flytt genomförd
80 000 hyllmeter, 400 transporter, 10 000 utbytta ar-
kivboxar och en lyftkran har flyttats till Krigsarkivet 
till nya lokaler i Täby. Den egentliga flytten inleddes 

den 3 augusti förra året men de första stegen togs för 
nästan 10 år sedan. Krigsarkivets flytt är en del i det 
stora bygg- och flyttprojekt som började planeras re-
dan 2012, där målsättningen har varit att skapa bättre 
förvaringsbetingelser för Krigsarkivets samlingar, 
minska antalet läsesalar i Stockholmsregionen och göra 
samlingarna mer tillgängliga för forskning genom att 
inte ha fjärrdepåer.

Krigsarkivet har världsunika handlingar i sina sam-
lingar som nu alltså ges en bättre förvaring. Inte minst 
gäller det just kart- och ritningssamlingen med bl.a. 
handritade kartor från 1600- och 1700-talet. En samling 
som innehåller kartor från hela Europa och även från 
andra delar av världen och därtill kartor av (nästan) alla 
städer i stormaktstidens Sverige. 

Namninsamling för kvinnlig rösträtt 
Som en del i det pågående demokratijubileet har Riks-
arkivet digitaliserat underskrifterna från de ca 350 000 
kvinnor som i en namninsamling 1913-1914 alla önskade 
en och samma sak: Rösträtt!

Denna gång har saxen klippt på Rötter och i Riksarkivets 
webbsida. MJL
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Vi planerar att genomföra Släktforskarveckan i Skåne 
2021 om än med vissa modifieringar.  För måndagen 
den 5 juli ersätter vi den planerade fysiska aktiviteten 
med ett digitalt program. 
Vi anpassar också fortlöpande programmet till utveck-

lingen i samhället och föreskrifterna från Folkhälso-
myndigheten. Vi ber er därför regelbundet titta in på vår 
hemsida - https://sfvs2021.sgfm.se/ - som vi uppdaterar 
kontinuerligt. 

Hjärtligt välkomna!
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Program för DIS Syd hösten 2021
Reservation för ändringar – kontrollera på vår hemsida https://dis-syd.se

HÖSTMÖTE DIS Syd
Datum: 2021-10-23
Plats och föredragshållare: Inte bestämt ännu
Tid: 13.00 -16.00

DIGITALA DIS SYD TRÄFFAR MED ZOOM
Alla träffarna är via Zoom och äger rum första onsdagen 
i månaden, mellan 19.00 - 21.00. 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
2021-09-01

Tema: Släktforskning med nya Disgen 2021 
Programmet Disgen har hjälpt släktforskare under 
40 år och utvecklas vidare. Senaste version Disgen 
2021 innehåller många användbara och trevliga ny-
heter. Vi visar hur du kan använda dessa nyheter i 
din släktforskning och även kopplat till våra övriga 
användbara verktyg.

2021-10-06

Tema: Dela släktdata (Disbyt och släktpresentationer)

Vi går igenom de olika möjligheter som finns i Disgen 
för att dela med sig av ditt släktträd eller presentera 
det på olika sätt för andra.

2021-11-03 

Tema: Kartan och ortsträdet i Disgen

Kartan i Disgen är nära knutet till det strukturerade 
ortsträdet. Vi tittar bl.a. på de nya möjligheterna i Dis-
gen 2021 och tar upp olika frågeställningar.

2021-12-01

Tema: Allmän frågestund

Passa på att fråga styrelse och övriga funktionärer i 
DIS Syd, om vår verksamhet, våra verktyg som Disgen 
och Disbyt och våra planer för våren 2022.

Släktforskningscafé med Disgen
Torgny Larsson håller i träffarna. Onsdagar från sep-
tember mellan kl. 15-17 utom första onsdagen i mån-
aden. Ingen anmälan krävs. Gå vid de angivna tider-
na in på facebooklänken;https://www.facebook.com/
groups/DISSyd eller be att få länken via info@dis.se.

DIGITALA DISGENTRÄFFAR I BLEKINGEGRUPPEN
Under hösten 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 i Disgen. Varje träff är max 2 timmar. Är du 
intresserad att delta?
Hör av dig till Staffan Knös; staffan@dis-syd.se, 070-
595 13 38.

KARTKURSER PÅ ZOOM 
 
Under hösten planeras två kartkurser varje månad, en 
på torsdagskvällar och en på fredagsförmiddagar. Om 
möjligt kommer fysiska kartkurser att hållas i Klippan. 
Är du intresserad kontakta Lena Ringbrant Ekelund, 
lena@ dis-syd.se, 070-232 00 79. 

HELSINGBORG

Utbildningarna planeras tillsammans med Helsing-
borgs Släktforskare- och bygdeförening. För närmare 
information, anmälan och tider se https://hsbf.se/. 
Kontaktperson: Sven Kylefors, 070-329 73 45, sven@
dis-syd.se.

Disgen 2021, nybörjarkurs

Start 2 september kl. 9-12 , Sju träffar, fysisk träff eller 
via Zoom.

Introduktion till kartor i Disgen
Den 20 september kl. 18.30 via Zoom

Disgenhjälp på plats 

Den 4 oktober och den 1 november kl. 10-12 (ev via 
Zoom)

Gör  din släktforskning enklare
Allmän information om Disgen för dig som börjat 
släktforska. Den 19 oktober kl. 18.30 via Zoom.

KLIPPAN 
Plats: Åsbo Släkt- och Folklivsforskares lokal, Sågen-
huset, Ängelholmsgatan 7, Klippan. Kontaktperson: 
Lena Ringbrant Ekelund, lena@dissyd.se, 070-232 00 
79. På grund av det osäkra läget med pandemin måste 
man anmäla sig till träffarna senast dagen före på 
anmalan@aasbo-gen.com.   
Läs DIS Syds nyhetsbrev för mera information.

Höstprogrammet i Klippan fortsätter på nästa sida
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Program för DIS Syd hösten 2021
Reservation för ändringar – kontrollera på vår hemsida https://dis-syd.se

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 Knös 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.

Arkivens dag
Den 13 november 2021 anordnas Arkivens dag på orter i 
Blekinge, Halland och Skåne. Kolla vad som arrangeras 
på din ort. Årets tema är Röster i arkiven. 

Distansutbildning i Disgen 2021
För dig som inte kan komma till de olika träffar som DIS 
Syd arrangerar, erbjuder vi möjlighet till en lärarledd 
distansutbildning om grunderna i Disgen. Utbildningen 
är framtagen av DIS Filbyter.  För medlemmar i DIS Syd 
kostar kurskompendiet 800 kr.

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

Disgen Workshop med olika teman

Grundläggande genomgång av hur man använder Dis-
gen. Tisdagar jämna veckor med start den 7 septem-
ber kl. 17.30-18.30. 

Disgenhjälp på plats  

Tisdagar jämna veckor med start den 7 september er-
bjuds alla hjälp med Disgen, kartor m.m. Det sker på 
Åsbo Släkt- och Folklivsforskares ordinarie släktfors-
karjour kl. 18.30-20.30.

RONNEBY

Grunderna i Disgen 2019/2021
Vi planerar för en studiecirkel under hösten 2021 om 
grunderna i Disgen 2019/2021 tillsammans med Studie-
förbundet Vuxenskolan i Ronneby. Vi hjälper dig med 
att ladda ner Disgen 2021 och vid behov konvertera från 
Disgen 8 vid första träffen. Det blir fem träffar och du 
använder egen dator. För medlemmar är cirkeln gratis.
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Västra Torggatan 
7, Ronneby. 
Kontaktperson; Staffan Knös, staffan@dis-syd.se, 070-
595 13 38.



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  
   
Övriga funktionärer

Valberedning 
sammankallande
Ingemar Odenbrand
Rudeboksvägen 365
226 55 Lund
070-732 58 46
ingemar@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
  


