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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 släktfor-
skning från vår supportorganisation (faddrar)

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

• 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, kommande träffar och utbildningar.

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

Allt detta får du som medlem i vår förening. Det kostar 
70  kr per år, 35  kr för familjemedlemmar och förutsät-
ter att du även är medlem i riksföreningen DIS.
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Året 2021 är tillända! 

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 första numret 2022 är den 4 april. 

Material kan skickas till redaktören. Författare får 
granska sin artikel före tryckning. Citat ur DISkuta-
belt får göras om källan anges. För återgivande av 
signerade artiklar samt illustrationer krävs tillstånd 
av författaren, illustratören eller fotografen.

Vinterbilden på första sidan har den flitige Bo Lund-
gren tagit.  Han står också för bilderna från DIS Syds höst-
möte. Bilden på kvinnan vid spisen i Vivecas spalt kommer 
från Företagskällan. Margareta Arnell har bidragit med 
illustrationerna till sin artikel. Kyrkorna i Alf Johanssons 
referat har hämtats  från församlingarnas hemsidor och 
hjälmarna och ådern har hämtats från Wikipedia. 

Jag sänder ett stort tack till alla 
medlemmar och funktionärer 

som har medverkat i våra aktiviteter.
För oss i DIS Syd blev även detta 

ett annorlunda år, tyvärr har det inte 
varit många fysiska träffar vi kun-
nat genomföra. I stället har vi hållit 
ett stort antal digitala aktiviteter, 
DISträffar, föredrag, utbildningar, 
Fråga en fadder, Släktforskning med 
Disgen med mera.  I oktober kunde 
vi äntligen träffas fysiskt, höstmötet 
i Klippan blev en trivsam tillställ-
ning. Att få ett verkligt ansikte på 
de personer som jag tidigare endast 
hade sett genom skärmen var mycket 
trevligt. Mer om höstmötet finns 
längre fram i tidningen.

Vi planerar att genomföra ett fy-
siskt möte i Sölvesborg den 27 mars, 
läs mer om årsmötet på sidan 7. Din 
anmälan vill vi gärna ha i förväg, 
både för att kunna planera för fika, 
men även för att kunna meddela 
om vi tvingas ändra till ett digitalt 
årsmöte.

Vi planerar för både fysiska och 
digitala träffar i vår. Av era önskemål 
har vi förstått att de digitala träffarna 
har kommit för att stanna, att resa ett 
par mil för ett möte en mörk kväll är 
inte så mysigt.

Just nu är fysiska träffar inplane-
rade i Lund, Helsingborg, Klippan, 
Halmstad, Ronneby och Bromölla. 
Fler orter kan dyka upp. Tyvärr kan 
vi även bli tvingade att ställa in fysis-
ka träffar på grund av pandemiläget, 
håll utkik i våra nyhetsbrev och på 
hemsidan. Mer om vårens program 
finns på sidan 14.

När elspisen kom till byn!

Denna höst och vinter har elpriset 
rusat i höjden och tyvärr har jag för 
egen del även varit drabbad av flera 
irriterande strömavbrott. Själv har 
jag vuxit upp med att ha tillgång till 
elektrisk ström, men mina tankar 
går till mina mor- och farföräldrar 
och hur de klarade sig. Mormor och 
morfar hade elektrisk belysning i 
sitt hem, men elspis och elvärme 
installerades först på 60-talet. Mina 
äldre syskon har berättat att farmor 
och farfar inte hade el i sitt hus vid 
mitten av 40-talet. Där var det kar-
bid- och fotogenlampor som fick lysa 
upp hemmet. 

Men denna bostadsstandard visar 
sig inte vara unik. Hos Arkiv Digital 
finns det skannade underla-
get till jordbruksräkningen 
från 1944. På dessa blanket-
ter skulle gårdsbrukarna 
ange om de hade elektricitet 
för drivkraft, belysning, 
varmvattenberedning och 
till matlagning. När jag tit-
tade på gårdarna runt min 
barndoms by, insåg jag att många 
saknade tillgång till elektricitet över-
huvudtaget. Långt fler var det som 
hade fyllt i att de inte hade någon 
elkraft för matlagning. Då för 75 år 
sedan var det fortfarande den svarta 
vedspisen eller den koksdrivna AGA-
spisen som var vanligast på landet. 
Ved- och AGA-spisar hade ju även 
den fördelen att med dem fanns 
tillgång till varmvatten. När AGA-
spisen introducerades 1929 var den 

en revolution för husmödrarna. Det 
räckte att fylla på koks en gång per 
dygn samt att en inbyggd termostat 
höll en jämn värme på kokplattor 
och i ugn. 

Till en början var elspisen både 
dyr och exklusiv, det var först på 

1950-talet som den blev 
överkomlig för de flesta 
hushåll. År 1954 hade 35 
procent av de svenska 
hushållen elspis, tio år se-
nare hade 70 procent skaffat 
elspis. Ett flertal intresseor-
ganisationer inom elsektorn 
bildade 1927 Föreningen för 
elektricitetens rationella an-

vändning - FERA. Dess uppgift var 
att sprida information, men syftet 
var nog att få konsumenterna att 
använda mer elektricitet. 

Ett konstaterande jag har gjort i 
höst; det fungerar utmärkt att delta 
i Zoommöte via mobiltelefon i stea-
rinljusets sken. 

Med önskan om ett angenämt 
släktforskningsår er ordförande 

Viveca Kristiansen
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Trots flyttning till Malmö är re-
daktörsjobbet som vanligt. Så 

här i dagarna mellan Jul och Nyår är 
allt klart i tidningen utom min egen 
spalt. Varför ska det alltid vara så? 
Är det en naturlag? Det blir väl som 
vanligt att spotta i nävarna och vänta 
på att inspirationen rinner till. Och 
fungerar det inte med inspiration så 
får redaktören ta till transpiration! 

Jag vill börja med att be om ursäkt 
för att ni läsare inte har fått årets 
sista nummer av DISkutabelt som 
vanligt före jul. Det beror helt och 
hållet på min flyttning från Nosaby 
till Malmö. På grund av flyttningen 
blev jag tvungen att byta Internetle-
verantör. Numera kör jag på mobilt 
bredband i utkanten av Slottstaden, 
i min hustrus stad Malmö. Efter 
mycken vånda över hur det skulle 
bli med tekniken och rädslan för att 
behöva byta e-postadress, har det 
visat sig gå bra mycket bättre än vad 
jag befarade. Ett alternativ hade va-
rit att göra årets sista nummer som 
pdf-tidning. Då bestämmer jag och 
Anders Lindberg, som distribuerar 
pdf-tidningarna, över hela proces-
sen. Om vi ska trycka tidningen 
behöver tryckeriet tid både för tryck-
ning och distribution. Alternativet 
pdf-tidning förkastade vår kloka 
styrelse, som ansåg att årets sista 
nummer av DISkutabelt ska tryckas 
som vanligt, även om utgivningen 
skulle försenas.

Min flyttning innebar att jag 
missade två styrelsemöten under 
senhösten, något som inte hänt 
sedan jag blev tidningens redaktör 
2006. Vid det första mötet skrev jag 
kontrakt om försäljning av vår bo-
stadsrätt i Nosaby och vid det andra 
flyttade vi från Nosaby till Malmö. 
Själva flyttningen gick, med hjälp av 
en duktig flyttfirma, mycket bra. Det 
jobbiga var att försöka banta ner allt 
vårt pick och pack med en tredjedel. 
Vi skulle minska vår bostadsyta från 
122 till 80 kvadratmeter. Det var 
ingen sinekur! Det handlade om 
vad som kunde säljas, skänkas eller 

Redaktörens spalt
kastas! Som så många andra med 
flytterfarenheter visade det sig att 
vi hade för mycket pinaler med oss 
när vi kom till Malmö. Vi har redan 
varit på några resor till soptippen 
i Bunkeflo och vi har haft besök av 
både scouterna och Erikshjälpen 
som tagit hand om de grejer som 
inte fick plats.

Efter en månad har en känsla 
infunnit sig att vi har koll på våra 
tillhörigheter. Men det finns gardi-
ner endast i köket och tavlorna står 
fortfarande i flyttkartonger. Det är 
projekt för nästa år. Vi tror för tillfäl-
let att vi inte är av med några prylar, 
sedan min hustru igår hittade min 
förlovningsring i en påse, där den 
inte borde vara. 

Vi bor nu i en del av Malmö där 
det mesta som vi behöver finns på 
gångavstånd. Därför har jag sålt bi-
len, något som min hustru inte är sär-
skilt nöjd med. Att parkera i Malmö 
kostar en mindre förmögenhet. Nu 
är våra fordon cyklar och dramaten. 
Som seniorer i Malmö reser vi gratis 
med bussar och tåg. Men bara för att 
visa min goda vilja hyrde jag bil för 
att besöka vänner över nyår.

Julen firade vi ensamma i Malmö. 
Gran inhandlades på Fridhemstorget 
och jag bar hem den under armen, ca 
150 meter. Vi hade en härlig Zoom-
träff med våra barn och barnbarn på 
julaftonsförmiddagen. På juldagen 
promenerade vi på Limhamnsfältet 
utmed Öresund. Klart väder och 
många flanörer. Och jag mindes att 
havet, eller sjön som vi sa i Lomma, 
betydde så mycket för mig. I Kristian- 
stad fanns det inte mycket till hav, 
även om jag hade kanalutsikt från 
redaktionslyan i Nosaby. Här vätter 
redaktionen mot en trafikerad gata. 
Vi känner storstadens puls! Men 
åter till havet. Vi har fem minuters 
promenad till Ribersborgsstran-
den. Jag bor nu närmare Öresund 
än jag gjorde under ungdomsåren i 
Lomma. Och vi har nära till stadens 
parker och centrum. Kort sagt vi 
trivs redan i Malmö!

Jag har haft vissa bekymmer att 
fylla tidningens 16 sidor. Då kom jag 
att tänka på att det var mer än 15 år 
sedan jag publicerade min första 
artikel i DISkutabelt. Jag undrar 
hur många nya medlemmar och nya 
läsare vi fått sedan dess? Många 
har säkert inte läst min artikel om 
Rofmordet vid Höjebro. Därför pu-
bliceras den i repris. Höjebro ligger 
vid Lunds södra infart. Där slutade 
den första etappen av motorvägen 
mellan Malmö och Lund tidigt 50-
tal. Som Uppåkrapåg vid den tiden 
kallade jag denna den första etappen 
– Autostradan. Håll till godo!

Det sista numret av tidningen 
innehåller inga julhälsningar eller 
tomtar. Det beror helt och hållet att 
det kommer ut i mitten av januari. 
Ett undantag blev det dock, se sidan 
15. Styrelsen ville önska medlemmar-
na God fortsättning med ett foto från 
senaste styrelsemötet på Zoom. Två 
styrelseledamöter uppträder som 
synes utan röda luvor. Det beror på 
att de alltid ser ut som riktiga tomtar! 
Och inte behöver de lösskägg!

Den nyblivne Malmöbon önskar 
läsarna god fortsättning på 2022.

Mats J Larsson
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Databasen Lund inom vallarna 
Var finns platsen, huset? En fråga som många 

släktforskare ställer sig under forskningens 
gång. När det gäller städerna är det inte alltid så 
enkelt att reda ut.

För Lunds del är husförhörslängderna uppsatta efter 
de fyra rotarna och därunder efter löpande tomtnum-
mer men ingen gatuadress. Det står kanske t.ex . Nr 145 
B – vad betyder det, var bodde min släkting egentligen?

Men nu finns det nya möjligheter för medlemmar i 
Lunds Släktforskarförening att hitta gatuadresserna för 
de platser inom Lund som våra äldre tiders släktingar 
bodde på. I samband med årsmötet för föreningen i 
februari 2021 lanserades en databas Lund inom val-
larna (LiV) för sökning och översättning från det gamla 
tomtnumret till en adress, som man förhoppningsvis 
ska kunna hitta till. 

På databasens söksida syns en karta över Lund från 
1896. Om man nu söker på ett tomtnummer får man 
fram gatuadressen som gällde år 1885, i några fall två 
eller tre adresser, och det beror på att tomten kanske 
låg i ett hörn eller bredde ut sig mellan två olika gator. 
Ursprunget till uppgifterna om adresserna kopplade 
till tomtnummer kommer från en liten handskriven 
bok av en man vid namn Robert Englundh. Boken finns 
i Universitetsbibliotekets handskriftssamling och är 
sökbar via Alvinregistret. 

I adressboken finns också kortfattat noterat vem 
som var ägare till tomten. En kompletterande sökning 
har gjorts med uppgifter från kyrkoböckerna för att 
levandegöra människorna med utförligare titel, för-
namn, med mera. Här får man dock vara lite observant 
då adressboken anger ägare vid en bestämd tidpunkt 
(1885) medan i kyrkoböckerna gäller en tidsperiod på 
fem till sju år och ägandeförhållanden kan därför ha 
ändrats. 

Vidare får man i databasen fram kvartersnamnen 
som tomterna låg på. Dessa uppgifter kommer inte från 
den nämnda adressboken 
utan från Lunds beva-
ringsprogram. Därifrån 
kommer också uppgif-
terna om fastighetsbe-
teckningarna. Därtill har 
kvartersutsnitt som visar 
nuvarande kvartersut-
bredning med omgivande 
gator tagits fram. 

I databasen har länkar 
lagts in till både Lunds 
bevaringsprogram och 
Lunds kulturportal. På 
dessa sidor kan man läsa 

om de olika områdenas historia, hitta uppgifter om 
vissa hus och mycket annan relevant och intressant 
information. Även direktlänkar till de olika ägarsidorna 
i Arkiv Digital och Riksarkivet finns inlagda. Här kan 
man förstås läsa namnen på alla boende på den sökta 
tomten. I databasen kan man också få fram adressbo-
kens originalsidor.

Dessutom finns en notering ifall adressen har änd-
rats mellan 1885 och fram till 1970-talet. Detta har 
härletts med hjälp av fastighetsbeteckningarna och 
Lunds bevaringsprogram. 

Det vanligaste är väl att man önskar göra en sök-
ning utifrån tomtnummer, men det går också alldeles 
utmärkt att söka efter andra kriterier, som t.ex. kvarter, 
ägare, gatuadress eller rote. 

För att komma åt databasen krävs ett lösenord, vilket 
man får om man är medlem i Lunds Släktforskarfören-
ing. Hur det går till att få lösenordet framgår av nästa 
sida eller på föreningens hemsida.

Hittills har databasen varit tillgänglig för våra 
medlemmar under några månaders tid och rönt upp-
skattning och uppmärksamhet. Vår förhoppning är att 
databasen med alla dess uppgifter skall vara ett verktyg 
till gagn och nytta för våra medlemmar även framöver.

 
Margareta Arnell

Lunds fyra rotar är Krafts, Vårfru, Drottens och Cle-
mens.

Alvin är en nationell plattform för långsiktigt bevar-
ande av digitaliserat material och samlingar och även 
en en katalog över ännu inte digitaliserat material.

Robert Englunds bok heter Förteckning över fastighet-
er och fastighetsägare i Lund 1885.

Söksidan ser ut så här;



DISkutabelt 2021-46

Var ligger då tomten 145? Jo, adressen är Prennegatan 17 i kvarteret Bommen i Vårfru rote. Fastighets-
beteckning Bommen 2. Ägare på 1880-talet var mejerist P.M.Petersson.

Och resultatet kan se ut så här.

Ett uppslag ur R Englunds adressbok

Kvartersutsnitt över kvarteret Bommen med de omgivande 
gatorna Korsgatan, Hospitalsgatan, Södra Esplanaden och 
Prennegatan.

Prennegatan 17, Bommen 2

Så här går det till att få ett lösenord till databasen

Eftersom databasen är en medlemsförmån behöver 
du skriva ett meddelande till info@lundsslaktforskar-
forening.se. Ange Önskar lösenord samt ditt namn och 
din e-postadress.

När du fått lösenordet går du in på föreningens hem-
sida. Under Projekt hittar du Lund inom vallarna. Där 
finns en länk som du klickar på för att komma åt da-
tabasen.
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DIS Syd bjuder in till årsmöte
i Sölvesborg den 27 mars

Årsmöte - Allmänt medlemsmöte - på Nakterhuset i Sölvesborg
Söndagen den 27 mars kl. 13:00 – 16:00
Nakterhuset, Bancks väg 6, Sölvesborg

Program

Föredrag
Vi kommer att erbjuda ett föredrag i ett ämne med 
anknytning till släktforskning.

Årsmöte
Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna med val av  
styrelse, bokslut för 2021, beslut om medlemsavgift 
2023 m.m. Dagordning, årsberättelse, revisionsberät-
telse, valberedningens förslag samt förslag till budget 
och verksamhetsplan för 2022 kommer att finnas på 
hemsidan https.//www.dis-syd.se före årsmötet.

DIS Syd bjuder på fika
 
Styrelsen informerar med frågestund

Vid mötet kommer DIS Syds faddrar och Disbytombud 
att vara på plats för att svara på dina frågor och ge 
tips.

Skånes Släktforskarförbund finns på plats med sitt 
populära bokbord. Där finner du intressanta böcker, 
DVD-skivor m.m.
Även de lokala släktforskarföreningarna kommer att 
finnas på vårt årsmöte.

Nakterhuset på Banks väg 6 är f.d. Folkets Hus och 
ligger ungefär 1,5 km från järnvägsstatationen i Söl-
vesborg, se ringen på kartan.

Anmälan till årsmötet

För att delta i årsmötet måste du anmäla dig.  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 21 mars
Anmälningsformuläret når du genom att klicka på 
länken nedan.
https://forms.gle/kRGFbDquegQ4gzsp7
Det går också bra att anmäla sig via hemsidan

https://dis-syd.se

Hjärtligt välkomna
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Lördagen den 23 oktober arrangerades DIS Syds 
höstmöte i Klippan. Det var föreningens första fy-

siska evenemang på drygt ett och ett halvt år. Det var så 
härligt att äntligen få träffa medlemmarna igen, face to 
face så att säga! Styrelsen hade inte heller träffats sedan 
januari 2020. Inte heller denna gång blev styrelsen full-
talig, eftersom vår webbmaster Lars Åke Sellberg var 
förkyld och hade valt att stanna kvar hemma i Lund. 

Cirka 50 medlemmar hade hörsammat inbjudan 
till höstmöte och samlades före kl. 13 i Sågenhu-
set i Klippan, där vi hyrt in oss hos Åsbo Släkt- och 
Folklivsforskare. Vår ordförande Viveca Kristiansen 
hade goda skäl att inte inleda höstmötet. Samma för-
middag tog hon emot Skurups kommuns kulturpris 
för år 2020 (Om Vivecas pris kan ni läsa på sid. 8-9 i 
DISkutabelt 2-2020). Hon kom dock till höstmötet när 
prisutdelningen var avklarad.

Vår vice ordförande Lena Ring-
brant Ekelund, medlem i Åsbo Släkt- 
och Folklivsforskare och bosatt i 
Klippan hälsade medlemmarna väl-
komna till Klippan och höstmötet. 
Hon berättade om värdföreningen 
och utlovade efter höstmötet visning 
av deras föreningslokaler som ligger 
i fastigheten.

Lena introducerade därpå dagens 
första föredragshållare Alf Johansson 
som är ordförande i Malmö Släktfors-
karförening. 

Alf inledde med att berätta att han 
börjat släktforska för mer än 50 år se-
dan. Som yngling besökte han då per 
moped Skånes prästgårdar och läste 
kyrkböcker på plats. Sedan gjorde Alf 
en lång, lång paus i släktforskningen 
tills han hamnade i dataåldern. I 
mogen ålder har Alf studerat historia 
och konsthistoria. Alfs föredrag hade 
titeln Byar och socknar i Skåne och hur 
de uppstod.

Mats J Larsson

DIS Syds höstmöte

Magnus Hellblom värmde upp 
publiken

Bokbordet var populärt

Kent Hektor och Anders Lind-
berg (stående) bemannade 
fadderborden

Viveca och Lena avrundade 
mötet
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Byar och socknar i Skåne och hur de uppstod
Alf Johansson inledde sitt föredrag med 

att ställa frågor till åhörarna och sig 
själv. Vad kom först? Byarna eller sock-
narna? Det påminner om frågan om vad 
som kom först – hönan eller ägget? Inga 
enkla frågor att svara på. Alf utlovade att 
han under sitt föredrag skulle ge svar på 
den frågan och på frågorna hur, när och var 
byar och socknar uppstod i Skåne. 

Han visade oss två hjälmar, den ena 
från England och den andra från Sverige. 
Vi kunde konstatera att de hade vissa lik-
heter. Men från vilken tid var hjälmarna? 
Efter gissningar på Vikingatiden kunde vi 
ena oss att de var från Vendeltiden (ca 550-800 e.Kr.), 
d.v.s. den epok som föregick vikingatiden. Den engelska 
hjälmen kom från utgrävningar i Sutton Hoo (till vän-
ster) medan den svenska hjälmen hade, berättade Alf, 
hittats av en amatör i ett gravfält vid Vendel  i Valsgärde 
en halvmil söder om Uppsala (till höger). Hjälmarna är 
från ungefär samma tid. Och det var efter Vendeltiden 
som byarna i Skåne bildades.

Vikingatiden brukar man räkna med inleddes med 
de nordiska vikingarnas erövring av klostret Lindis-
farne, som då låg i kungadömet Northumbria. Storm-
ning och plundringen av klostret skedde sommaren 793. 
Då fanns inga byar eller städer i Norden. Under några 
hundra år berikade sig de nordiska vikingarna genom 
erövringar runt om i Europa. Efter 1050 återvände vi-
kingarna från Danelagen och hade då med sig mängder 
av pengar. Man kan tala om ett enormt ekonomiskt 
uppsving, menade Alf.

Under tidig medeltid var det inte enbart ekonomiska 
orsaker bakom utvecklingen. Det skedde en kraftig 
befolkningsökning från 700-talet fram till utbrottet av 
pesten i Norden 1350. Under den tiden började utmar-
kerna att befolkas, ortnamnen där slutar vanligen på 
torp eller röd. Den katolska kyrkan stärker då sin makt 
och påvedömet står bakom en religiös väckelse. Påve-
dömet kan man säga var den tidens EU, kommenterade 
Alf. Även den världsliga makten växer sig starkare och 
stormän får ett allt större inflytande.

Även jordbruket utvecklades kraftigt 
under den här perioden. Plog med 
vändskiva ersätter den tidigare årdern 
(se bild nedan). Harven kom också vid 
här tiden och ledde till ett effektivare 
åkerbruk. Bönderna kunde skaffa sig 
flera djur och hus och fick avsalu för sina 
produkter som hampa, smör och ost. 
Vattenkvarnar inrättades, s.k. kvarnre-
gale, en på kungens överhöghet grundad 
förfoganderätt.

Efter vikingatidens slut vad skulle 
befolkningen då företa sig? frågade sig 
Alf. Lösningen blev byarna. Byarna kom 

alltså först konstaterade Alf! Storgårdar skapades av 
behovet för folk att hjälpa varandra. Då är vi i tiden 
omkring 1150. Storgården drevs av stormannen som 
hade brytar, ett slags förmän, som ledde arbetet 
på storgårdarna (En bryte kunde vara en fri man, 
men också en träl). Traktens kyrkor byggdes under 
1100-talet. Det finns inte många exempel på kyrkor 
som byggdes senare under medeltiden. 

Under denna perioden stadfästes systemet med 
tionde för finansiering av kyrkans verksamhet. Ti-
onde var en skatt, en tiondel av inkomsterna, som 
skulle betalas till kyrkan både i form av jordbruks-
produkter och djur. Tiondet delades då i tre delar; 
byggnadstionde för att finansiera kyrkobyggande, 
prästtionde som tillföll prästen samt biskopstionde 
som tillföll kyrkan i övrigt. S.k Kronotionde infördes 
efter reformationen. I allmänhet utgjorde det 2/3 på 
den beräknade spannmålsskörden beräknade tiondet. 
Kronotiondet avskaffades under åren 1885-1903, 
medan prästtiondet avskaffades först 1910.

Socknarna tillkom av behovet av att skapa ordning 
för indrivning av tiondet, berättade Alf. Byarnas namn 
var ursprungligen ett gårdsnamn. Kyrkorna ingick i 
ett gårdskomplex. Patronatussystemet fanns redan 
på tidig medeltid och innebar att stormannen hade 
rätt att tillsätta  präster och ibland andra församlings-
tjänster i en patronatskyrka.
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Som avslutning berättade Alf om ett antal kyrkor 
i Skåne som byggdes på 1100-talet. Exempel som han 
nämnde var kyrkan i Vä med absid (överst) och Ham-
marlunda kyrka med runt torn, en av fyra kyrkor i 
Skåne med runt torn (nederst).

För den som vill läsa mer om Skånes historia rekom-
menderade Alf Gunnar Wetterbergs Skånes historia i 
tre  band. Den är tyvärr slut på förlaget berättade Alf. 
Referenten av föredraget är dock lycklig innehavare av 
bokverket.

Mats J Larsson

Magnus Hellblom tackar Alf Johansson för föredraget 
med ett presentkort på böcker.

Bildhantering i Disgen

I det andra föredraget under höstmötet 
berättade Lena Ringbrant Ekelund, 

ledamot av DIS Syds styrelse och kart-
fadder i DIS, om bildhantering i Disgen. 
I stället för att referera hennes föredrag 
hänvisar jag läsarna att studera den film 
av Lenas föredrag som hon har spelat 
in. Den hittar ni på YouTube, youtube.
com.c/ForeningenDISVideo/videos DIS. 
Där väljer ni  videon Bilder i Disgen, en 
introduktion - Lena Ringbrant Ekelund. 
Mycket nöje.

Mats J Larsson

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.

Bengt Johansson ny fadder

I DIS Syd har vi begåvats med en ny Disgenfadder. Han 
heter Bengt Johansson och är bosatt i Östra Ljungby. 
Jag hoppas kunna presentera honom i nästa nummer 
av DISkutabelt. Bengts kontaktuppgifter finns på sista 
sidan i detta nummer. 
 MJL

Disbyt

Nu när det är nytt år tycker jag att du ska passa på och 
lämna in ett nytt Disbytutdrag. Har du inte gjort det 
tidigare så är det verkligen på tiden! Genom Disbyt kan 
du komma i kontakt med andra släktforskare och hitta 
nya uppgifter om dina anor,

Kom ihåg att även om du inte använder Disgen kan du 
ändå skicka in utdrag till Disbyt. Alla som använder ett 
släktforskningsprogram, som kan exportera innehållet 
i GEDCOM-format kan bidra.

På DIS Youtube-kanal finns flera 
filmer om hur du använder Disbyt (se 
nästa sida). MJL
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Saxade tips & notiser

I artikeln om Lena Ringbrant Ekelunds föredrag om 
Bildhantering i Disgen, hänvisades läsarna till För-
eningen DIS YouTube-kanal. Där kan ni hitta många 
illustrativa filmer om DIS, dess produkter, släktforsk-
ning, hembygdsforskning och om DNA. Enklast att hitta 
filmerna är att på hemsidan dis.se välja Föreningen DIS 
videokanal på YouTube. Där uppmanas man att besöka 
videokanalen för att hitta just sin lilla pärla i utbudet. 
Nedan tipsas om en del av det som finns där.

Disgen 2021 grundkurs

Här finns videofilmer som är ett komplement till kurs-
kompendiet för Disgen 2021. De vänder sig i första 
hand till dig som är ny användare eller som tidigare har 
använt ett annat släktforskningsprogram och vill byta 
till Disgen. Grundkursen består av 31 avsnitt.

Nyheter i Släktforskarprogrammet Disgen 2021

Bland nyheterna finns flera videos t.ex. Nyheter i 
Karthanteringen i Disgen 2021 med Lena Ringbrant 
Ekelund, En visuell översikt av Disgen 2021 som benämns 
en stilla visuell överblick av funktioner, nyheter och 
användargränssnitt, Introduktion till Disgen 2021 med 
Christer Gustavsson, Nyheter i Disgen 2021 i två delar 
med Torgny Larsson och Disgen fönsterhantering med 
Kristina Andersson.

Disbyt

Det finns givetvis flera videofilmer om Disbyt också. 
En film heter Disbyt introduktion och det finns en film 
med Charlotte Börjesson, erfaret Disbytombud, som 
introducerar oss till Disbyt med dess nya funktioner i 
det nya gränssnittet från maj 2020. Olle Olsson, också 
han Disbytombud, höll ett föredrag om Disbyt på den 
digitala släktforskardagen den 24 oktober 2020 som 
också finns där.

Föreningen DIS

Under rubriken DIS finner ni flera filmer såsom en 
intervju med DIS verksamhetsledare Mikael Winbladh 
från 2020 och en presentation av Föreningen DIS som 
Magnus Hellblom har gjort. Här finns också äldre videos 
bl.a. från Släktforskardagarna i Linköping 2000.

DNA i Släktforskningen

I en video från januari 2021 berättar DIS vice ordförande 
Eva Dahlberg vad man gör med sina testresultat från 
DNA och hur man kan använda Disgen för det. Här finns 
flera videos om DNA med Eva Dahlberg och Magnus 
Hellblom. Där finns också ett föredrag DNA – hitta en 
okänd far – steg för steg med Christer Carmevik.

Kartor

Grundläggande om kartor med Lena Ringbrant Ekelund 
heter en video, men det finns också kartkurser (del 1, 2 
och 3) på video med samma lärare. Det finns vidare en 
video med Lena om hur man kan lägga till egna kartor 
i Disgen. Där finns dessutom ett föredrag om historiska 
kartor i Sverige och Danmark med Tor-Leif Björklund 
från den digitala släktforskardagen den 17 april 2021.

Zoom

På YouTube-kanalen finns en instruktionsfilm av Torgny 
Larsson hur man som deltagare kan använda sig av vi-
deokonferenssystemet Zoom vid sina möten.

Släktforskning

Skaparna hos DIS-Filbyter av Släktforskning - Inte bara 
namn och årtal en utställning i Curmanska magasi-
net Gamla Linköping, berättar om sitt arbete med att 
ta fram utställningen och det bakgrundsmaterial som 
behövdes till utställningen. Utställningen gjordes inför 
Föreningen DIS 40-årsjubileum 2020. Där finns också 
en länk om man önskar se den digitala utställningen.

Släkten

Ni har väl noterat att appen 
Släkten inte ingår vid köp av 
Disgen sedan mitten av oktober 
2021. Appen Släkten kommer i 
fortsättningen kosta ett mindre 
belopp för den som vill ha den. 
Mer information finns att läsa 
om detta på https://www.dis.
se/slakten-information-202110.

Dødsregistret

Som en saerlig julegave fra alle os 
till alle jer har vi nu udvidet vores 
dødsregister med 309 000 dødsfald 
fra Københavns begravelseproto-
koller fra perioden 1890-1912. Databasen indeholder 
nu 1,5 mio dødsfald! Og der er selvfølig link til selve 
de originale begravelseprotokoll, hvor du kan finde 
oplysning om dødsårsag och begravelsesogn. Samtidigt 
husk på at fra 1. januar 2022 kan du se dødsårsagen på 
alle i Sundhetsdatastyrelsens register (1943-1969), der 
er døde för 31. december 1946.
Den søgbare database med oplysning om danskernas 
dødfald er https://dodsregister.dk.
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En tisdagseftermiddag i februari 1886 sitter en polis-
man på detektiva avdelningen i Malmö och funderar 

på hur han ska kunna klämma åt Karin Jönsson. Vad 
vet hon om ett mord i grannstaden Lund för några da-
gar sedan? Detektiven har precis telefonerat, vilket var 
en nymodighet då, till tidningen Sydsvenska Dagbladet 
Snällposten och berättat att polisen, hos en pantlånare i 
Malmö har funnit en ytterrock och en kort livrock som 
förvarats i den mördades hem. Karin Jönsson är namnet 
på kvinnan som pantsatt rockarna. 

Den mördade är min farmors morfar Anders Jöns-
son. När jag var ung fick jag höra att en släkting blivit 
mördad på 1800-talet. Jag fick veta att det handlade om 
min farmors morfar, men inte några detaljer om illdådet 
eller ens vad min farmors morfar hette. Farmor, som var 
drygt nio år vid mordet, dog redan 1930 så henne har jag 
aldrig träffat och farfar dog innan jag blev tre år gammal. 
Min far och hans syskon visste inga detaljer om mordet. 
Inte ens faster Hanna som var född 1901 och som blev 
över 100 år gammal. 

Vissa lyckliga människor kommer till en punkt i livet 
där de får möjlighet att släktforska. För min del började 
det när jag blev av med mitt arbete sommaren 2004. 
Förutom farmors morfars gåta - vilka förväntningar 
hade jag då på min släktforskning?

Jag är född i Hjerup i Uppåkra församling, där för 
övrigt farmors morfar Anders Jönsson också levde 
och verkade. Min far, farfar och farfars far hade också 
bott på Hjerup nr 4 där jag föddes. Min mor var född 
i grannförsamlingen Lomma och jag antog att hennes 
släkt hade levt där i århundraden. Därför trodde jag att 
härstammade från generation efter generation av bön-
der och småfolk på Lundaslätten. Men skulle jag hitta 
något intressant, annorlunda och spännande? Hade jag 
släktingar bland grevar och baroner, präster eller rent 
av bland straffångar?

Mina antaganden har visat sig tämligen riktiga, än 
så länge är det säkrast att säga. En släktforskare blir 
som bekant aldrig färdig. Tänk så härligt det är att ha 
en hobby som aldrig tar slut, särskilt om man inte har 
haft någon hobby tidigare. Mina anor har visat sig vara 
husmän och åbor på lundaslätten, uppblandade med 
några skomakare och skräddare. Några soldater finns 
det också samt två barnmorskor, både Anders Jönssons 
hustru och hans dotter var jordegummor i Uppåkra. 

Den geografiska spridningen är liten. Jag har anor 
som för åtta generationer sedan levde i en av Uppåkras 
grannförsamlingar, Stora Råby. Mina anor har bott 
och levt från Fjelie i väster till Lyngby i öster och från 
Fulltofta i norr till Vellinge i söder. Den första som läm-
nade Skåne, förutom en soldat som dog i Pommern på 
1750-talet, är Anders Jönsson äldre syster Karna som 
blev mormon emigrerade till USA omkring 1850 (Om 

henne och hennes man och barn kan ni läsa i artikeln 
Mormonerna från Kyrkheddinge i DISkutabelt 1-2020). 
I senare generationer finns det flera amerikafarare. Min 
mormors far flyttade till Lomma först på 1860-talet. Så 
var det med mina djupa Lommarötter. 

Jag har inte hittat någon släkting med någon brottslig 
bakgrund att skryta med. Mormors morfar Måns Nils-
sons dom för slagsmål i Malmö på 1820-talet är vardags-
mat i dessa sammanhang. Nej någon riktig brottsling har 
jag inte hittat, men ett brottsoffer - min farmors morfar 
Anders Jönsson. 

Anders föddes i Trullstorp i Esarps församling sam-
ma vårvinter som Napoleon och den franska armén stod 
vid Moskvas portar, 1812 alltså. Uppgiften om Anders 
dop saknas i dopboken för Esarp, men finns i stället i 
grannförsamlingen Kyrkheddinge. Förmodligen hade 
församlingarna samma kyrkoherde som blandat sam-
man kyrkböckerna. Anders far, Jöns Tykesson Lund, 
var soldat vid de skånska dragonerna och slagits mot 
Napoleon. Anders mor Bengta Påhlsdotter kom från 
Lyngby, där släkten levt sedan århundraden. 

Drängen Anders flyttar via Källby i Lunds landsför-
samling 1832 till Stora Uppåkra nr 11. I Uppåkra träffar 
han sin blivande hustru barnmorskan Elna Olsdotter. 
Elna var född i Fjelie 1814. Hennes föräldrar dog med 
en dags mellanrum hösten 1818. Elna blev barnhusbarn 
med nummer 101 och hamnar så småningom som fos-
terdotter hos sin moster Gertrud på Stora Uppåkra nr 7. 

Anders och Elna bor där som nygifta. De får tio barn 
tillsammans och nio av dem lever till vuxen ålder. Elna 
förefaller omväxlande föda egna och förlösa andras 
barn. På 1840-talet tituleras Anders husman och på 
1850-talet murare. 1869 dör hustrun Elna och Anders 
blir änkeman. 

I död- och begravningsboken för Uppåkra församling 
den 2 februari 1886 står det Anders Jönsson Murare å 
Nr 6 Stora Uppåkra 73 år 11 månader 27 dagar. Under 
nattetid mördad ....... Resten av den finstilta noteringen 
lyckades jag inte tyda (Den har jag så småningom fått 
hjälp att tolka av en släktforskande ingift släkting. 
Texten i dödsnotisen i sin helhet lyder; Under nattetid 
mördad genom strypning i sin säng. Från Länsmanska i 
Lund hit ankommen avis om tillåtelse att begrafvas i laga 
ordning på grund af vidtagen rättsmedicinsk besigtning 
och liköppning d 9 febr 1886. De uppgifter som jag hört 
som barn och yngling stämmer alltså. 

Men vad hände? Hur blev farmors morfar Anders 
mördad och varför? Svaren hittade jag i Lund – i uni-
versitetsbibliotekets tidningskällare, där jag inte satt 
min fot sedan trebetygsuppsatsskrivande i historia 
hösten 1967.

 I Sydsvenskan från februari 1886 fann jag tre artiklar 
om mordet och också en artikel i Lunds Veckoblad. 

Rofmordet vid Höjebro
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Anders Jönsson hade efter hustrun Elnas död blivit 
bomvakt vid bomhuset vid Höjebro, som låg vid Lunds 
infart söderifrån. Han var bosatt i bomhuset, men enligt 
Lunds Veckoblad tjänstgjorde Anders inte längre utan 
titulerades f.d. bomvakt. I tidningsartiklarna framgår att 
Anders, som bodde ensam i bomhuset, ofta hade påhels-
ning af förbistrykande, hvilka vore i synnerhet välkomna 
om de medförde bännvin, som gubben var svag för, då de 
i gengäld bjöds på husrum över natten. 

Anders två döttrar Kjerstina Andersdotter, min far-
mors mor, som var barnmorska i Uppåkra och Hanna 
Andersdotter, som bodde i Vinstorp i Lomma, besökte 
torsdagen den 4 februari 1886 faderns stuga och fann 
den låst. På söndagen den 7 februari återvände Kjerstina 
till bomstugan. Stugan var fortfarande låst med föns-
terluckorna tillslutna. Grannen smidesgesällen Sven 
Lindeborg kunde upplysa henne om att han inte sett 
fadern sedan tisdagen eller onsdagen. Kjerstina blev då 
orolig och de bröt upp hänglåset. Även den inre dörren 
i stugan var låst med nyckeln urtagen så den dörren 
måste också brytas upp. 

Så här fortsätter Sydsvenskan den 9 februari under 
rubriken Rättegångs- och polissaker; då man kom in i 
gubbens kammare var der mörkt, enär luckorna voro till-
slutna, men genom trefvande i sängen fann man en person 
ligga och då luckorna öppnades, sågs gubbens lik ligga 
afklädt och uppsvullen i ansigtet samt om halsen försedt 
med ett hårdt åtdraget segelgarnssnöre. Man kunde se, 
att i den för två afsedda sängen, en person legat bredvid, 
enär gubben låg vid den yttre kanten. Intet annat spår af 
yttre våld kunde upptäckas. 

Vid närmare undersökning saknades en svart kostym 
tillhörig den mördade, dennes ett par nya stövlar, två 
nya drällstäcken samt en ytterrock tillhörig Lindeborg. 
I stället vore quarlemnade ett par utslitna snörkängor.

Det upplystes att den mördade ej innehaft några kon-
tanta penningar. Antagligen har dock mördaren trott 
detta. Att här föreligger ett mord är temligen visst, då ej 
mer än en utgång finnes från stugan och denne var utifrån 
låst med hänglåset, samt luckorna tillslutna, hvartill kom-
mer det stöd som ligger i de bortstulna effekterna. Dessa 
efterspanas nu hos vederbörande pantlånare. 

I tidningen nämns också ett vittne, som utfört tjäns-
ter åt Anders Jönsson, och som sett en karl av medel-
längd med svart hår och mustascher sitta inne hos 
Anders Jönsson. Även grannen Lindeborg hade sett 
den karlen inne hos Anders på tisdagseftermiddagen. 
Polisen, under ledning av Kronolänsmannen K Ljung-
berg, undersökte omgående om de saknade plaggen och 
persedlarna fanns hos pantlånare i Lund eller Malmö. 
Sydsvenskan kunde redan den 11 februari ge besked om 
att Anders själv året innan pantsatt sin svarta kostym 
och ett av täckena hos en pantlånare i Lund. Lindeborgs 
rock hade detektiverna däremot funnit hos en pantlå-
nare i Malmö och de visste att de var pantsatta några 
dagar tidigare av en kvinna – Karin Jönsson.

Vilken förfärlig upptäckt min farmors mor gjorde? 
Hur påverkade den henne och hennes fortsatta liv? 
Tidningsartiklarna ger en bild hur mina släktingar levde 
för 120 år sedan. Barn såg tydligen efter sina åldriga 
föräldrar och hälsade på dem regelbundet. Det fanns 
inga pensioner och en åldrig man kunde försörja sig 
som bomvakt. Min farmors morfar var förtjust i bränn-
vin och kom därigenom i dåligt sällskap. Någon trodde 
att han hade något som var värt att mörda för – kanske 
pengar? Jag finner det något märkligt att smidesgesäl-
len inte hade plats för sina söndagskläder i den egna 
bostaden utan förvarade dem hos sin granne bomvakten. 
Var månne Lindeborg inblandad i mordet? Hur gick det 
sedan? Fick den detektiva avdelningen tag i mördaren 
med svart hår och mustascher eller gick han fri i Anders 
Jönssons nya stövlar? Hur avlöpte förhören med Karin 
Jönsson och smidesgesällen Lindeborg? 

Jag vet inte ännu – fortsättning följer hoppas jag, i 
de olika arkiv som kan finnas från polisen i Lund och 
Malmö. Dessutom hoppas jag på justitieminister Bod-
ströms förslag om förlängning av preskriptionstiden 
för grövre brott. Om min egen forskning inte skulle ge 
resultat ska jag i stället be polisen att på nytt utreda 
rofmordet vid Höjebro.

Denna var min första artikel som nybliven redaktör 
i DISkutabelt våren 2006. Hur blev det med dåvarande 
justitieministern Boströms förslag om förlängd pre-
skriptionstid för mord. Jo, den infördes, men den har 
inte hjälpt mig att finna Anders Jönssons baneman. 
När jag på landsarkivet i Lund sökte efter uppgifter 
om en eventuell rättegång, var domboken för 1886 på 
ombindning. Därefter har jag ägnat mig åt andra släkt-
forskargåtor. Men som nyinflyttad i Malmö ska jag göra 
nya försök och besök i stadsarkivet på Bergsgatan.

Mats J Larsson

St. Uppåkra Nr 6 ligger rakt ovanför t i St. Uppåkra. Men 
var låg Bomhuset?
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ÅRSMÖTE DIS Syd
2022-03-27
Plats: Nakterhuset (f.d. Folkets Hus), Bancks väg 6, 
Sölvesborg (Inbjudan finns på sidan  7).
Tid: 13.00 -16.00

DIGITALA DIS SYD TRÄFFAR MED ZOOM
Alla träffarna är via Zoom och äger rum följande dagar 
kl. 19-21. Obligatorisk anmälan senast dagen före 
träffen via vår hemsida https://dis-syd.se. Kontakt-
person Anders Lindberg, anders.lindberg@dis-syd.se.

2022-01-25
Tema: Sökningar i Disgen

2022-02-23
Tema: Grunderna i Disgen

2022-04-06
Tema: Inte bestämt ännu

2022-05-11
Tema: Inte bestämt ännu

FRÅGA EN FADDER VIA ZOOM
Måndagar jämna veckor med start den 7 februari mel-
lan kl. 15-17. Vi svarar på dina frågor om dina verktyg. 
Det kommer också att finnas möjlighet för diskussion 
och hjälp i mindre grupper eller enskilt. Öppen för 
alla ingen anmälan krävs.

DIGITALA DISGENTRÄFFAR I BLEKINGEGRUPPEN

Under våren fortsätter vi med våra digitala Disgen-
träffar via Skype, ca. en gång per månad. Vid varje 
träff har vi en frågestund och sedan behandlar vi nå-
got 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.

LUND

Alla träffarna äger rum på Arkiv Centrum Syd, lokal 
Fascikeln, Porfyrvägen 20, Lund, kl. 14-17. Anmälan 
senast tisdagen före träffen via vår hemsida https://
dis-syd.se. Kostnad 40 kr inklusive kaffe och kaka. 
Kontaktperson Anders Lindberg, anders.lindberg@
dis-syd.se.

Disgenträffar

2022-03-31

Tema: Kartor. Lena Ringbrant berättar och förklarar. 
Torgny Larsson, Magnus Hellblom och Anders Lind-
berg medverkar också.

2022-05-05

Tema: Fråga en fadder

Torgny Larsson, Magnus Hellblom och Anders Lind-
berg finns på plats för att besvara era frågor.

HALMSTAD

2022-02-26

Tema: Nyheter i Disgen 2021

DIS-träff i samarbete med Hallands släktforskarför-
ening. Torgny Larsson och Anders Lindberg guidar 
och svarar på frågor. 

Tid: 13.30-16

Plats: Föreningslokalen Ryttarvägen 4, Halmstad

Kostnad: 50 kr, fika ingår.

Obligatorisk anmälan till Anders Lindberg, anders.
lindberg@dis-syd.se. 0708-39 79 08 eller till info@hal-
landsslaktforskare.se eller 035-18 82 72.

HELSINGBORG

Disgenhjälp på plats

2022-02-17

2022-03-17

Har du problem med Disgen? Vill du ha hjälp med att 
installera, kontrollera databasen, säkerhetskopiering 
eller annan handledning. Disgen faddern Sven Kyle-
fors, sven@dis-syd.se. finns på plats. Ta med egen da-
tor eller säkerhetskopia.

Plats: HSBF-lokalen, Stadsarkivet, Västra Sandgatan 7

Tid 9.30-12

KLIPPAN

Hjälp med Disgen

Plats: Åsbo Släkt- och Folklivsforskares lokal, Sågen-
huset, Ängelholmsgatan 7 Klippan. Kontaktperson 
Lena Ringbrant Ekelund, lena@dis-syd.se.

Tisdagar jämna veckor kl. 17.30-21 erbjuds hjälp med 
Disgen, kartor, bilder, utskrifter, Disbyt m.m. Det sker 
på Åsbo Släkt- och Folklivsforskareförenings ordina-
rie släktforskarjour. Obs! anmälan@aasbo-gen.com.

Övriga kurser

Kurser i Disgen, Grundläggande bild- och kartkurs, 
Avancerad kartkurs samt kurs i bildbehandling plane-
ras att ordnas både på Zoom och på plats. Anmäl ditt 
intresse till Lena Ringbrant Ekelund, lena@dis-syd.se, 
070-232 00 79.
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RONNEBY

Plats: ABF:s lokaler på Kungsgatan 2

Tid: 10.00-13.30

Kontaktperson: Bo Lundgren, bo@dis-syd.se, 0735-

28 88 25. Ingen anmälan. Fika till självkostnadspris.

Vårens tema är hur du använder Disgen 2021, erfar-
enheter och tips.  

2022-01-22   2022-02-19

2022-03-19   2022-04-23

Grunderna i Disgen 2021

Vi planerar för en studiecirkel under våren 2022 om 
grunderna i Disgen 2021 tillsammans med Studieför-
bundet 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 din egen dator. För medlemmar i DIS Syd 
är cirkeln gratis. Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, 
Västra Torggatan 7, Ronneby. Kontaktperson; Staffan 
Knös; staffan@dis-syd.se, 070-595 13 38.

DIS Syds styrelse önskar sina medlemmar 
God Fortsättning 2022

SÖLVESBORG

Plats: Nakterhuset (f.d. Folkets Hus), Bancks väg 6

Tid: 16.00-19.00

Kontaktperson: Bo Lundgren, bo@dis-syd.se, 0735-

28 88 25. Begränsat med platser så ring gärna i förväg. 
Fika till självkostnadspris.

Vårens tema är hur du använder Disgen 2021 erfar-
enheter och tips.   

2022-01-16   2022-02-13

2022-03-13   2022-04-24

Distansutbildning i Disgen 2021
För dig som inte kan komma till de olika träffar som 
DIS Syd arrangerar, erbjuder vi möjlighet till en lärar-
ledd distansutbildning om grunderna i Disgen. Utbild-
ningen är framtagen av DIS Filbyter.  För medlemmar 
i DIS Syd kostar kurskompendiet 750 kr.

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



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  
Major Nilssonsgatan 4 B
217 52 Malmö
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
Kungsgatan 34 B 
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 Johansson
Gullvivevägen 10
264 71 Östra Ljungby
bengt.johansson@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
Kungsgatan 34 B
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 samman-
kallande
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
  


