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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 flera orter i DIS Syds område

• Intressanta föredrag och trevliga släktforskarkon-
takter

• DIS-kutabelt är föreningens medlemsblad som 
innehåller 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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De första fem månaderna av 
2022 har passerat i raketfart. 

Tacksamt nog har vi flera ljusa och 
förhoppningsvis varma månaderna 
framför oss. I september börjar 
våra utbildningar och träffar igen. I 
vårt program finns både fysiska och 
digitala aktiviteter på både dag- och 
kvällstid. Nytt för i höst är några 
träffar i Ystad. Vi hoppas att du hittar 
någon i programmen som tilltalar. 

Men innan vi kryper inomhus i 
höst har vi släktforskare två evene-
mang att se fram emot. Hela första 
veckan i juli är det Släktforskarvecka 
Skåne och den 20–21 augusti är det 
släktforskardagarna i Skövde. Mer 
om detta längre fram i tidningen.

En stenhög i skogen!

Är det bara vi släktforskare som blir 
helt överväldigade när vi hittar en 
hög med sten i skogen? Möjligtvis är 
det även några arkeologer som lider 
av samma symptom.

Sommarhälsning
Min morfars morfars farfar Jöns 

Andersson Svartz och hans hustru 
Elna Christensdotter föddes båda 
på 1760-talet. Ett antal kyrkböcker 
senare står det i husförhörsläng-
den för Häckeberga i Genarps för-
samling att de flyttade till Planter-
ingshus år 1819. Vad jag letade efter 
denna ort. Men svaret var mycket 
närmre än jag kunde ana, de flyt-
tade endast trettio sidor längre fram 
i samma bok och geografiskt cirka 
600 meter norrut i skogen. På nya 
sidan skrevs Planteringshus som 
ett Nytt hus (se kartan nedan). Där 
bodde Jöns och Elna sedan kvar 
tills de dog, 1838 respektive 1848. 

Senare kom jag i kontakt med 
Häckeberga bygdeklubb. Medlem-
mar i denna förening hade under 
många år letat efter torprester i skog- 
en, intervjuat äldre bybor, forskat 
i kyrk- och domböcker, studerat 
gamla kartor samt dokumenterat 
sin forskning. 2016 gav de ut en 
bok i fyra band om i stort sett alla 
torp och gårdar som funnits un-

Försommarbilden på första sidan av ett japanskt 
körsbärsträd har redaktören tagit. Viveca har bidragit 
med foton till sin spalt och Hans Bjernevik har tagit 
bilden på redaktören. Lissie Wannerberg och Ulf Ekblad 
har bidragit med illustrationer till sina artiklar. Kyrkorna 
i Lena Franzéns artikel har hämtats från Wikipedia.

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 tredje numret 2022 är den 19 
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.

der Häckeberga gods. Detta var en 
guldgruva, nu kunde jag få fram mer 
information om Planteringshus. 
Torpet var enligt bygdeklubben be-
bott fram till 1909. Därefter använ-
des endast marken till bete för kor. 
Idag är de två hektaren beväxta av 
en stor granskog, men stengärdet 
runt om samt några stenrester från 
byggnaderna finns kvar (se bilden 
i vänsterspalten). Torpet kallades 
senare Svassahus men om det är 
den omgivande vattensjuka marken  
eller namnet Svartz som ligger ba-
kom kan vi endast gissa. 

Jag och min syster tillbringade 
några timmar där vid stenhögen i 
skogen. Vi funderade hur Jöns och 
Elna hade haft det 200 år tidigare. 
I vår fantasi kunde se hur Jöns tra-
vade sten och Elna gick nedför slän-
ten för att hämta vatten. Allt medan 
vi drack vårt medhavda kaffe.

Med önskan om en underbar 

sommar er ordförande 

Viveca Kristiansen
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Redaktörens spalt
dock sociala konsekvenser. En av so-
cialombudsmännen fick nämligen en 
dotter på karnevalsfredagen och jag 
och min hustru fick vår förstfödde, 
en son, på måndagen efter karneva-
len. Det om karnevaler!

Om en vecka har hustrun och 
jag bott i Slottstaden i Malmö i 
ett halvår. Tiden går! Och vi har 
acklimatiserat oss! Vi har fått en 
läkarstation på Fågelbacken och ny 
tandläkare på Tessins väg på fem 
minuters promenadavstånd. Vi har 
båda skaffat frisörer i kvarteret och 
har aldrig någonsin haft så nära till 
allting, även till livsmedelsaffärer, 
men vi fortsätter att handla på nätet 
och får maten hemkörd till en billig 
penning. Ett bra alternativ när man 
gjort av med bilen. Och vi har änt-
ligen, för en vecka sedan, gått med 
i Allemanskören i Andreaskyrkan. 
Som körledaren sa – ni har ju kryp-
avstånd hit. Och i morgon blir det 
Malmöoperan för första gången efter 
flytten. Vi ser mycket fram mot att se 
och höra Såsom i himmelen.

Har det hänt något på släkt-
forskningsfronten? Jag har fortsatt 
med kursen Mats Frågelåda på 
Nordvästra Skånes Senioruniver-
sitet i Kristianstad. Jag har rest dit 
med tåg tre gånger under våren 
och eftersom eleverna vill fortsätta 
att träffas fysiskt så planerar vi för 
tre träffar i höst. Vår fadder Carl 
Strandberg i Lomma värvade mig 
för ett tag sedan till Malmö Släkt-
forskarförenings jourverksamhet 
på Stadsarkivet. Jag har avverkat tre 
eftermiddagspass där. Jag hjälpte 
också till på Släktforskningens dag 
som ordnades av Malmö Stadsarkiv 
och släktforskarföreningen den 14 
maj. Pandemin förhindrade den 
dagen i Malmö i januari. Många 
besökare och fina föreläsningar. Så 
kul att träffa andra släktforskare – 
frågorna gör att man håller sig alert!

Och så besökte jag Lomma Bur-
lövs släktforskarförening den 25 
april för att berätta om DIS, DIS Syd 
och DIS produkter. Det var trevligt 
att ta tåget till Lomma, som går igen 

Denna majlördag när er redaktör 
skriver sin spalt är det karneval 

i Lund. Vi, d.v.s. hustrun och jag, 
bestämde att inte åka till Lund och 
trängas med förväntade karnevals-
gäster i hundratusental. För fyra 
år sedan besökte vi det årets kar-
neval och kunde konstatera att vi 
redan då blivit för gamla. Vi tyckte 
inte karnevalståget var lika roligt 
som förr och vi gick inte ens in på 
karnevalsområdet. I år kunde man 
se tåget via Sydsvenskans hemsida. 
Men dålig kvalitét på sändningen 
fick oss att ge upp efter en stund.

Mitt första karnevalsminne är 
från 1954. Då besökte jag karnevalen 
tillsammans med min farbror och 
faster. För en åttaårig gosse var det 
naturligtvis spännande att se kar-
nevalståget. Vi stod vid Gerdabaren 
som fanns dåförtiden. Jag minns att 
Karl XII transporterades i tåget på 
en cykelbår, som naturligtvis have-
rerade precis där vi stod. Majestätet 
föll i Vallgatan, vilken skandal och 
majestätsbrott! I Uppåkra byskola 
målade jag kungafallet på måndagen. 
Så gjorde man i skolan på den tiden!

Har jag inga färskare karnevals-
minnen då? Under mina studieår i 
Lund inföll en karneval - 1970. Jag 
var studentfifflare på den tiden och 
ledamot av studentkårens depute-
rade och dess sociala utskott. Mitt 
studentparti var emot karnevaler 
och naturligtvis även jag som lojal 
partiarbetare. Av socialutskotten 
tillsattes en kommitté som skulle 
utreda karnevalens sociala kon-
sekvenser. Man var orolig för hur 
ensamma studenter skulle uthärda 
karnevalen. Ledamöterna i social-
utskottet, studentkårens kuratorer 
och socialombudsmän fick i uppgift 
att studera och belysa frågan. Inget 
festande eller annan karnevalsyra 
var aktuell för kommitténs del. Vad 
blev då resultatet av vår undersök-
ning? Jag drar mig till minnes att vi 
kom fram till att studenterna under 
karnevalsdagarna inte var mera 
ensamma  än under en vanlig helg i 
Lund. För kommitténs del blev det 

numera. Att stiga av vid järnvägssta-
tionen och promenera via minnenas 
allé (Allégatan) till kafét vid Folkes 
Hus på Strandvägen. Lokalen var 
korvbar i min ungdoms Lomma. 
Där var jag kanske inte så ofta, men 
biografen Saga vägg i vägg, nu endast 
ett minne blott, besökte jag oftare – 
söndagsmatinéerna var ett måste. 
Intill Folkets Hus ligger fortfarande 
dansrotundan. Inte för att jag var 
särskilt dansant, men brottarklub-
ben Envig höll också till där. Jag 
brottades en höst och vår i stället 
för den vanliga inomhussporten för 
oss Lommapågar – bordtennis på 
Vinstorps västra skola. Och så skoj 
att träffa gamla Lommakompisar och 
det ska jag göra igen under Skånes 
släktforskarvecka lördagen den 9 juli 
på Alnarp (annonser på sid 14-17).

I tidningen ser ni att jag tänker 
lämna redaktörsposten. Det kan väl 
vara dags efter 16 år. I detta nummer 
välkomnar jag en artikel av en för 
oss ny författare, Lissie Vannerberg.

I augusti blir det släktforskar-
dagar i Skövde. Kanske vi ses där? 
Ordförande Viveca, vice ordförande 
Lena och underecknad har utsetts 
till DIS Syds ombud på Släktfors-
karförbundets riksstämma som ar-
rangeras samtidigt. 

Jag önskar läsarna trevlig som-
mar och nöjsam läsning!

Mats J Larsson
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Paul Svensson var en uppskattad predi-
kant för Hässleholms Missionsförening 

alltifrån år 1895 till 1929. 
Han blev omvänd år 1886. Då hade En andens 
pingstvind - en väckelse - gått genom bygden, 
och han kallades till predikant i Nordöstra 
Skånes Missionsförening år 1892 och sedan 
i Hässleholms Missionsförening år 1895. 
Under hela sitt återstående liv vittnade han 
sedan om den Frälsare, som blivit honom så 
kär och dyrbar. 

I en minnesskrift från Hässleholms Mis-
sionsförening i samband med föreningens 
sjuttiofemårsdag år 1935 sägs det, att Paul Svensson 
hade stor begåvning som talare. Han vittnade klart om 
både fallet och upprättelsen. Han såg faran av att umgås 
med falsk lära och varnade för sådant, står det. 

I unga år

Han föddes i ett soldattorp i Åsljunga den 28 juli 1849. 
Föräldrar var Sven Nilsson och Bengta Persdotter. Fa-
dern hade ärvt torpet (Hjällaretorpet) och drev ett litet 
lantbruk i Sonnarp, Åsljunga. I unga år levde han ett 
ogudaktigt liv, som slösades bort i tanklöshet, synd och 
lättsinne och var särskilt djupt fallen i svordomslasten. 

Han träffade sin hustru Petronella Johansdotter, 
som fått ärva hälften av sina föräldrars gård i Stora 
Bjälkabygget, Örkelljunga, år 1874. Samma år gifte sig 
Paul Svensson och Petronella Johansdotter. De fick nio 
barn tillsammans, varav sju nådde vuxen ålder. Äldste 
sonen föddes år 1875 och var min farfar. Han döptes till 
Fritiof Julius Alexis Pålsson. Han växte upp på gården 
i Stora Bjälkabygget, Örkelljunga. 

Pauls hustru Petronella dog 1907, och eftersom Paul 
Svensson ofta var ute på predikoturer i Skåne, på Själ-
land och på Bornholm fick äldste sonen Fritiof med 
hjälp av sina yngre syskon, så gott det lät sig göras, 
sköta lantbruket. 

Fritiof emigrerade till Amerika år 1895 men återkom 
redan år 1903 och lånade först ett torp och byggde se-
dan en liten gård i Boalt, Hishult, någon kilometer från 
föräldrahemmet i Stora Bjälkabygget. Denna gård är 
fortfarande i släktens ägo genom att en av sonen Fri-
tiofs söner, Enoch Pålsson, övertog den efter honom. 
Efter dennes frånfälle ägs den vackra gården av hans 
hustru Stina Pålsson. Det är den vackraste och mest 
iögonenfallande gården i Boalt - uppe i backen, när 
man kommer från sydväst, från landsvägen mellan 
Örkelljunga och Våxtorp.

Paul som predikant

Pauls och Petronellas hem var mycket strängt 
och mycket religiöst. Själv hade Paul Svens-
son genomlevt en omvändelse genom En 
andens pingstvind år 1886. Dessförinnan hade 
han stenhårt bekämpat både Kristus och hans 
namns bekännare. Hans barn fick inte gå i 
söndagsskola eller till någon annan plats, där 
Guds ord förkunnades. Han var fritänkare, 
men han var ej riktigt lugn. Efter omvändel-
sen varnade han för faran av att umgås med 
falsk lära. Vi uppmana eder alla att fly allt, där 

icke Kristus får vara A och O. Det vore bättre, att icke alls 
höra någon predikan än att höra en sådan, som breder 
ett täckelse över Herren Kristus. 

Han verkar att ha hängt upp sig på, att en viss rö-
relse läste upp ur Skriften om det tusenåriga riket och 
hade mångahanda varnings- och förmaningsord till 
Guds folk. 

Predikoturer Bornholm
Han fortsatte efter sin hustrus död med sina predikotu-
rer i Skåne, på Själland och på Bornholm. På Bornholm 
fanns det flera trogna missionsförsamlingar. Han um-
gicks ofta i en familj med flera barn, däribland den unga 
Elisabet Jespersen från Östermarie kyrkby. Paul var 
hennes förtrogne genom barndomsåren och hon bad 
honom ofta om råd i andliga och lekamliga ting. Efter 
sin konfirmation flyttade Elisabet till Köpenhamn, där 
hon genomgick en matlagningsskola. Sedan blev hon 
anställd som kokerska i ett stort hus. Då Paul kom till 
Köpenhamn på sina predikoturer, sökte hon honom och 
talade om allt. De samtalade och läste Guds ord och bad 
tillsammans. Hon hade kommit i förtvivlan för sin själ, 
för Djävulen hade narrat henne ut i världsligt umgänge. 
Nu fick hon åter ljus i själen och syndernas förlåtelse 
och blev mycket glad och lycklig i sin Frälsares kärlek. 

Giftermål – med 36 års skillnad

Paul och Elisabet hade inte tänkt på eller talat om något 
äktenskap förrän i februari 1911. När tanken uppstod, 
gick de båda till Gud för att få veta hans vilja. Paul var 
mycket tveksam på grund av den stora åldersskillnaden, 
medan Elisabet inte tyckte, att det gjorde någonting, 
eftersom de älskade varandra. På påskdagsmorgonen 
1911 fick de genom bibelord visshet, att Gud ville deras 
förening. 

Om predikanten Paul Svensson 
en liten och kraftfull man
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De utsatte bröllopsdagen till Pauls 62-årsdag och 
gifte sig i Östermarie kyrka på Bornholm den 28/7 1911 
(bilden ovan). Tre dagar efter bröllopet reste de till sitt 
hem i Sverige, en liten gård i Västra Spång, Åsljunga. 
Där levde de så lyckliga som några makar kunna vara 
med varandra här på jorden under cirka ett år. 

Elva månader senare födde Elisabet en son, som 
döptes till Pål Edvin Daniel Pålsson. Lyckan blev dock 
kort för henne, då hon drabbades av barnsängsfeber 
och dog efter 26 dagar. 

Paul stod ensam med sin älskade hustrus lik och sin 
lille son, omgiven endast af främmande människor och 
med förtvivlan i sitt krossade hjerta. Men Guds nåd hålt 
mig uppe och bär mig än i dag då jag skriver detta. 

Efter förlusten av hustrun

Efter dopet fick Edvin följa med Elisabets moder och 
syster till Bornholm, där Paul visste, att han skulle få 
ett gott hem. Han kom dock varje sommar till fadern, 
först i Västra Spång i Åsljunga och sen till Tviggasjö i 
Farstorp. Efter sin skoltid på Bornholm bodde han i 
några år hos sin far och arbetade där, senare tillsam-
mans med halvbrodern Sigurd, född 1918. 

Som kuriosa kan nämnas, att min far Ralf Pålsson, 
född 1906, också arbetade hos farfadern Paul Svens-
son. Då fick han bland annat ibland hjälpa till med 
passningen av den lille Sigurd Svensson, som Paul fått 
i sitt tredje äktenskap år 1918. Han skjutsade alltså sin 
farbror i barnvagn! 

Paul Svensson fortsatte efter förlusten av Elisabet 
år 1912 med sina långturer som uppskattad predikant 
samt med sina predikningar i Hässleholm och andra 
missionsföreningar. Han fick dock aldrig mer komma 
till Bornholm och predika. Folk tyckte alltför illa om, att 
han tagit en så ung flicka från dem, och som sedan dog.

Brevet till den unge sonen Edvin

Paul tänkte på, att han var så mycket äldre än vad som 
var vanligt för en far. Därför skrev han ett brev till sin 
son Edvin, då denne var ett halvår gammal. I detta brev 
beskriver han sin unga hustru på ett mycket vackert sätt. 
Han inleder med Till min Son Paul Edvin Daniel - Får 
icke öpnas för än han fylt åtta år Om han då lever, om 
icke skall det Upbrännas obrutet. 

Mitt älskade Barn 

Gud välsigne dig och led och beskydde dig under sina 
vingars skugga til kropp och Själ intil evig tid för vår 
Frälsares Jesu Kristi skull amen! Jag har beslutat skriva 
en kort berättelse om din moder som jag tror du vill läsa 
och glädja dig åt om du skall leva och komma till den ålder 
du får förstånd på sådana saker. Det är icke troligt att jag 
lever och kan berätta dig något då om henne. Icke häller 
är det säkert att du genom andra får den rätta saningen 
att veta om os dina verkliga Föräldrar”. 

Sedan berättar han om sonen Edvins födelse och 
deras fullkomliga glädje i några timmar, innan En för-
skräckelig feber kom på din stakels moder. Vi hemtade 
Doktor och Sjuksjöterska, men intet hjelpte. Jag ropade 
till Gud natt och dag om hjelp - - - men sjukdomen bara 
tilltog dag efter dag och utsläkte din moders Liv den 25 
juni efter 26 dagars feber. 

Sedan beskriver Paul i brevet till sonen sin älskade 
hustru Elisabets egenskaper: 

Gudfruktig, rädd för Synden, begåvad och med en rätt 
hög bildning. Hon sjöng med en fin och vårdad röst och 
spelade orgel. Hon var vacker, kvick och livlig, enkel och 
flärdfri och hade ett ömt och känsligt hjärta vid andras 
nöd och elände. Därför var hon innerligt älskad av alla 
enkla och rättframma människor. Hon var högsinnad 
men icke högmodig, med en vidsträkt och öpen blik för 
meniskor och förhållande mycket mer än de flesta kvin-
nor hava. Hon tyckte, att människorna på Bornholm var 
egoistiska och egenkära och att de bedömde tingen och 
människorna blott efter deras lilla ö. Hon var ovanligt 
mild och älskelig men sträng mot sig själv. Hon tålde inte 
att man rosade hennes dygder. Då sa hon: ”Jag vet nog att 
jag är ond och stygg. Hon bad Gud ofta om att få dö ung 
och slippa leva och bliva gammal och ensam, Gud hörde 
hennes bön och tog henne hem snart. Hon var nöjd med 
att dö och få komma hem till Jesus der hon säkert nu är 
och der vi både du och Jag få träffa henne om Jesus får 
os saliga hem. ” 

Sedan skriver han om sin och moderns innerligaste 
önskan och Bön till Gud att sonen ska förbliva ett Guds 
barn så länge som han ska vara på Jorden. Vidare be-
skriver han var modern finns begravd. Det är på Örkel-
ljunga kyrkogård, där han köpt ett gravställe och i hans 
egen grav. Nu blev det aldrig så för Paul Svenssons del, 
men hustru nummer ett, Petronella Johansdotter ligger 
också där. Själv fick Paul sitt sista vilorum i Farstorp, 
där han bodde i många år i Tviggasjö. Sonen Sigurd 
Svensson och hans hustru May ligger också på den 
gravplatsen. 

Tviggasjö

Han träffade sin tredje hustru Nelly Persdotter under 
sin verksamhet i bygden kring Bjärnum och Farstorp. 
På den tiden träffades Missionsföreningens medlem-
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mar i varandras hem, och det 
var på så sätt som han träffade 
Nelly. De gifte sig 1915 och drev 
den gård i Tviggasjö, som Nelly 
ärvt efter sina föräldrar. De fick 
sonen Sigurd år 1918, som efter 
fadern Pauls död år 1929 fick 
driva gården. Sigurd Svensson 
blev en synnerligen känd profil 
i bygden, eftersom han blev en 
mycket kunnig bygdekännare. 
Han ledde många kurser samt 
gav ut böcker och. artiklar om 
bygden. Han var dessutom en 

strålande duktig fotograf. Det mesta av hans efterläm-
nade verk finns på muséet i Bjärnum. Ovan ses Paul 
Svensson med tredje hustrun Nelly och deras ende 
son Sigurd.

Flera av Pauls bröder och söner blev också förkun-
nare, t ex Titus Svensson, Robert Pålsson och Simon 
Pålsson. Även flera av Pauls barnbarn blev predikanter, 
både David och Sigfrid Pålsson, söner till Fritiof Påls-
son i Boalt. 

Sonen Edvin gick så småningom till sjöss, tog 
styrmansexamen, blev lärare och senare föreståndare 

på Navigationsskolan i Marstal på Ärö i Danmark. 
Edvin gifte sig med en flicka från Bornholm. De fick 
tre döttrar: Dorthe och Lotte, som var tvillingar, samt 
Brita. Dessa tre flickor vistades varje sommar under sin 
uppväxt hos Sigurd och Nelly i Tviggasjö. Bandet till 
deras fader Edvins föräldragård var starkt, och Sigurd 
och Edvin hade vuxit upp tillsammans. 

I och med Sigurd Svenssons död och Sigfrid Pålssons 
år 2015 avslutades ett betydande kapitel i Missionsför-
eningens historia. Alla har varit trogna Missionsfören-
ingen och Bibeltrogna vänner. Många predikningar av 
Paul Svensson och hans ättlingar har hållits i Lutherska 
Missionshuset i Hässleholm och där nu församlingen 
heter Evangelisk-Lutherska Föreningen, ELF. 

Hässleholm i mars 2018 

Lissie Vannerberg 

lisvann@gmail.com 

Barnbarnsbarn till Paul Svens-
son, fader Ralf Pålsson, farfad-
er Fritiof Pålsson

Det kom ett läsarbrev
I förra numret av DISkutabelt (1-2022) publicerade 
jag referat av ett föredrag om Tre danska kungar (sid 
8-9) som jag lyssnat på. Det var Malmö Släktforskar-
förenings ordförande Alf Johansson som berättade om 
kungarna på föreningens årsmöte. 

Jag fick brev omgående från vår medlem Hans-Peter 
Stülten, DIS-fadder i Nynäshamn, som önskade nyan-
sera bekrivningen av två av kungarna i referatet. Här 
följer brevet och jag tycker att hans påpekanden både 
är riktiga och viktiga!          

            MJL

Hej Mats!

Jag har nyss läst ditt referat av föredraget om 3 danska 
kungar. Som gammal dansk skorrade det fel i mina öron, 
eller ögon är det väl i detta fall.

Att Kristian VII var skvatt hamrande galen har jag 
inte problem med, det var han och hans son Fredrik VI 
var de facto regent när han blev vuxen, han var å sin sida 
sjukligt misstänksam och spionerade på allt och alla.

Fredrik VII var ju faktisk den som avskaffade enväl-
det och införde en fri författning i Danmark. Han var 
mycket intresserad av arkeologi och deltog själv i ett 
flertal utgrävningar, med skiftande resultat för all del.

Men det som skorrar mest är nog beskrivningen av 
Christian IX. Till en början var han inte tysk, han var 

född på Gottorp slott som mycket 
riktigt ligger i Slesvig. Slesvig var 
ett danskt hertigdöme så tysk var 
han inte. Han fick även en stor del 
av sin utbildning i Danmark.

Han fick det mycket otack-
samma värvet att skriva under på 
en ny författning som resulterade 
i det andra slesvigska kriget 1864, 
det krig som resulterade i att 
Danmark förlorade hela Slesvig. 
Tyskland inleddes en massiv för-
tyskningspolitik av Slesvig efter det danska nederlaget 
1864.

Författningen innebar att Slesvig fick samma författ-
ning som Danmark, vilket var ett brott mot fredsavtalet 
efter första slesvigska kriget 1848-1851, enligt detta fick 
Slesvig aldrig ha samma författning som Danmark, det 
skulle vara ett självständigt danskt hertigdöme med 
egen författning.

Genom en folkomröstning 1919 kom halva Slesvig 
tillbaka till Danmark igen 1920, så Slesvig är i dag delat 
så den norra delen bildar södra delen av Jylland medan 
den södra delen ingår i den tyska delstaten Slesvig 
Holsten.

Med vänlig hälsning

Hans-Peter Stülten
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Andra världskriget är alltid aktuellt även nu drygt 75 
år efter krigsslutet. Utan att möta något motstånd 

besatte tyskarna Danmark på morgonen den 9 april 
1940. Drygt fem år senare, den 5 maj 1945, trädde den 
tyska kapitulationen i kraft kl. 08.00. 

Min mormor, Magda de Neergaard (1895–1968), dog 
när jag var i tonåren, men jag kommer ihåg att jag bru-
kade sitta och lyssna på de äldre när de pratade och när 
min mor frågade sina föräldrar om gamla tider lyssnade 
jag extra noga. En gång berättade min mormor att hon 
sålde tidningen Trots allt! (observera att utropstecknet 
ingår i tidningens namn) på gatorna i Landskrona under 
kriget och att hon då var lite orolig för att bli arresterad. 

Vad var detta för en 
tidning som man skulle 
vara rädd för att sälja? 
Jo, denna svenska anti-
nazistiska tidning, som 
utgavs veckovis 1939–
1945 av Ture Nerman, 
beskrev hemskheterna 
som skedde i Tyskland 
under nazisternas regim. 
Tidningen ansågs av den 
svenska samlingsreger-
ingen bryta mot neutra-

liteten och att den var sårande för allmän anständig-
het. Under åren 1940–1941 var tidningen belagd med 
transportförbud, vilket innebar att den inte fick spridas 
i landet. Den ansvarige utgivaren Ture Nerman satt 
tre månader, under 1940 - 1941, i fängelse för smädelse 
av främmande makt (10 november 1939: Ture Nerman 
åtalad, Sverige & Förintelsen, Forum för levande historia, 
citerat i Wikipedia). 

Denna insats av min mormor var dock liten jämfört 
med vad många andra gjorde i de ockuperade länderna 
och däribland Danmark. Min mormors far kom som tre-
åring med sin familj från Danmark, så hon hade många 
släktingar där. Vad gjorde dessa under ockupationen? 

Om man går in på Frihedsmuseets modstandsda-
tabase (modstand.natmus.dk), som ligger under det 
danska Nationalmuseets site (natmus.dk), hittar man 
många av de personer som var aktiva mot tyskarna i 
Danmark. 

Det är lite varierande uppgifter som kan hittas där 
och ibland finns det t.o.m. foton. Det finns i alla fall 
hänvisningar till deras källor om man vill komma åt 
fler uppgifter. Dessa går ibland till öppna skriftliga do-
kument som kan finnas på danska bibliotek. Möjlighet 
finns även att digitalt komma åt en del dokument som 
bara är till för enskilt bruk. Då får man logga in och lova 
att ej sprida de uppgifterna. Jag har här dock endast 
använt mig av publicerbara uppgifter.

Alla personer som förekommer här i artikeln har 
varit döda i åtminstone tio år. Jag har här tagit med 
de personer som jag med säkerhet har identifierat som 
tillhörande släkten Neergaard. Modstandsdatabasens 
uppgifter har här kompletterats med lite ytterligare 
information; några fullständiga biografier ges dock ej. 

Släkten Neergaard

Ursprunget till släkten Neergaard kan spåras till tidigt 
1600-tal då Mads (Andersen?) föddes på gården Ne-
dergaard på Jylland. Hans son Thomas (1652–1735) 
tog sig namnet Neergaard efter gården Nedergaard. 
Om inte svenskarna på 1600-talet hade bränt ner den 
lokala sockenkyrkan så hade det kanske gått att komma 
ännu längre tillbaka.

Krigsrådet Peter Neergaard (1702–1772), sonson till 
Thomas, hade två söner och en dotter som levde till 
vuxen ålder (fem barn dog före tre års ålder). Dottern 
Johanne (1746–1804) gifte sig med Niels Jørgensen 
(1729–1798). De två sönerna och Niels Jørgensen 
adlades alla samma dag 1780; Niels Jørgensen med 
namnet de Svanenskiold, en släkt som numera är utdöd 
på manslinjen. 

Sönerna Jens och Thomas blev anfädrar till två 
linjer (grenar) av den adliga släkten Neergaard (de 
behöll namnet): den äldre linjen, som startade med 
sonen Jens (1742–1788), brukade ursprungligen namnet 
Bruun Neergaard (eller Bruun-Neergaard) men sedan 
1952 Bruun de Neergaard; den yngre linjen, som star-
tade med sonen Johan Thomas (1745–1806), använder 
namnet de Neergaard.

Det finns även släktmedlemmar med namnet Neer-
gaard som härstammar från Peter Neergaards anor. 
Dessutom finns, förutom denna Neergaardsläkt, också 
några släkter till med samma namn. 

För de inbördes släktrelationerna mellan perso-
nerna i artikeln hänvisas till släkttavlan. I texten nedan 
går vi från vänster till höger i stamtavlan (sidan 10). 

Motståndsmännen

Else Bruun de Neergaard: 1904–1981 (6-männing till 
min mormor), var syster till Henri nedan. Från 1943 till 
krigsslutet 1945 var Else Bruun de Neergaard ägare av 
damhotellet i Köpenhamn. Under den tiden utgjorde 
hotellet en samlingspunkt för olika aktiviteter för mot-
ståndsrörelsen. Där gavs logi till några av motstånds-
rörelsens mest eftersökta personer och det fungerade 
som postställe och möteslokal samt förvaringsplats 
för vapen. Hon hade kontakt med Flemming B. Muus 
(Flemming Bruun Muus 1907–1982), som var en av 
ledarna av motståndsrörelsen och hade kontakter med 

Danska motståndsmän i släkten Neergaard
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England. I Modstandsdatabasen anges damhotellet i 
Köpenhamn som en av hans adresser. 

Byggnaden, i vilken damhotellet i Köpenhamn låg, 
är från 1910 och där hade Kvindelig Læseforening 
(1872–1962) sina lokaler. I huset fanns bibliotek, läse-
salar, restaurant och undervisningslokaler samt Nor-
dens första damhotell med 24 rum enbart för kvinnor. 
År 1929 inrymde biblioteket 74 000 band. (Det var 
det första bibliotek i Danmark som använde DDC-
systemet, Dewey Decimal Classification; sv. DDK. I 
Sverige började biblioteken år 2008 att gå över från 
SAB-systemet, Sveriges allmänna biblioteksförening, 
till DDC-systemet, alltså något sekel efter Danmark. 

Henri Bruun de Neergaard: 1910–1954 (6-männing till 
min mormor), var bror till Else ovan. Uppgifter om kap-
tenlöjtnant Henri Bruun de Neergaard är fåtaliga, men 
han verkade i en militärgrupp inom motståndsrörelsen. 

Erik Bruun de Neergaard: 1918–2002 (6-männing till 
min mormor). Erik Bruun de Neergaard var löjtnant 
i en militärgrupp inom motståndsrörelsen och blev 
efter kriget domare. Ett par år efter krigets slut gifte 
han sig med sin släkting Magda Flach de Neergaard 
(1923–2011), syster till motståndsmannen Peter Flach 
de Neergaard nedan. Namnet Flach kommer från att 
Magda Flach de Neergaards farfars far Ferdinand de 
Neergaard (1836–1878) gifte sig 1862 med Wendela 
Flach (1843–1924) och eftersom det är en adlig ätt, 
ursprungligen från Alsace, känd sedan år 1209, la man 
till namnet. 

Manon Wedell-Neergaard, Baronesse (sv. friherrinna): 
1910–1984, gift 1925 med baron Christian Wedell-Neer-
gaard (1899–1949) (6-männing till min mormor). Före 
giftermålet var hon komtesse (sv. grevedotter) Manon 
Schimmelmann. Förutom att Manon Wedell-Neergaard 
under kriget stödde motståndsrörelsen ekonomiskt, 
hjälpte hon också flyktingar. 

Preben Viggo de Neergaard: 1916–1982 (5-männing 
till min mormor). Preben de Neergaard verkade i en 
militärgrupp inom motståndsrörelsen. Efter kriget blev 
han byråsekreterare. 

Bruno de Neergaard (Eigil Bruno Wendell de Neer-
gaard): 1913–1945 (5-männing till min mormor). Han 
tillhörde flera enheter inom motståndsrörelsen, bl.a. 
Holger Danske och SOE. 

Holger Danske var en av de största motstånds-
grupperna i Köpenhamn med ca 350 medlemmar vid 
krigsslutet. I denna verkade också Kim Malthe-Bruun 
(1923–1945) (9-männing till min mormors far) som 
avrättades av tyskarna 6 april 1945, en månad före 
krigsslutet. Hans morfars farfars bror var Malthe 
Conrad Bruun (fr.: Conrad Malte-Brun) (1775–1826), 
språkman, journalist, geo-
graf och den förste ständige 
sekreteraren av det franska 
geografiska sällskapet. För 
att lära känna Europas stater 
läste Napoleon I hans geogra-
fiska skildringar. 

SOE (Special Operations 
Executive) var en brittisk 
enhet, grundad av Winston 
Churchill för att föra krig 
med andra medel än militära, 
som t.ex. spionage och sabo-
tage. Den kallades ofta för 
Churchills hemliga armé. 

Som frivillig ambulansförare i finska vinterkriget, 
som tog slut strax innan Tyskland angrep Danmark, 
erhöll Bruno de Neergaard flera utmärkelser. I Dan-
mark var han chef för en brandstation på Själland. 
Hans täcknamn under ockupationen i Danmark var 
Erik Møller eller montör Erik Møller. Som ledare för en 
motståndsgrupp genomförde han en rad transporter 
av bl.a. störtade allierade flygare, fallskärmshoppare 
och judar via en dold flyktväg över Stora Bält. Hösten 
1944 gick han under jorden. Den 19 december 1944 
arresterades han av tyskarna och dömdes sedan av 
en tysk krigsdomstol till döden. Han avrättades den 
29 mars 1945, alltså bara fem veckor före Danmarks 
befrielse den 5 maj. 

Peter Flach de Neergaard: 1921–2002 (6-männing 
till min mor), var bror till Erik Bruun de Neergaards 
hustru. Peter de Neergaard verkade i en militärgrupp. 
Han var förvaltare.

Ib Holger Flach de Neergaard (ej Flade de Neergaard): 
1921–1987 (6-männing till min mor). Ib Flach de Ne-
ergaards täcknamn var Arkitekten. Han var medlem i 
Holger Danske och utförde allmänna illegala verksam
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heter och sabotage. Vid befrielsen var han kompani-
chef. Efter kriget blev han arkitekt i Canada, medlem 
av flera arkitektsamfund och rådgivande arkitekt för 
den kanadensiska federala regeringen.

Preben Neergaard (ej de Neergaard): 1920–1990 
(3-männing till min mor). Då Preben Neergaard är 
son till Poul Dreyer (1894–
1978) och Ulla de Neergaard 
(1894–1982) bör han enligt 
gamla regler ej tillskrivas 
prefixet de. Han verkade i 
en militärgrupp. Efter kriget 
blev han en känd skåde-
spelare och regissör; bl.a. 
medverkade han i 37 filmer, 
5 TV-serier, 17 revyer, 1 jul-
kalender och 3 utländska 
filmer, samt regisserade 
10 filmer och 1 revy (www.
danskefilm.dk). 

Frode Neergaard: 1878–1967 (7- och 8-männing till 
min mormor). Frode Neergaard tillhörde en icke-adlig 
gren av släkten Neergaard. Vid den tyska ockupationens 
början var han 62 år varför han inte deltog i militära 
aktioner utan bidrog med diverse andra uppgifter. Han 
var kammarherre, hovjägmästare och premiärlöjtnant.

Några ord om släktrelationerna

Det finns ett syskonpar: Else och Henri Bruun de Neer- 
gaard. Preben Viggo och Bruno de Neergaard var 

3-männingar. Peter och Ib Flach de Neergaard var 
också 3-männingar. Det finns fler i släkten som aktivt 
stödde motståndsrörelsen, men dessa är ej släppta för 
publicering.

Ulf Ekblad

Huvudsakliga källor

• Danmarks Adels Aarbog 
(DAA) 

• Frihedsmuseets modstandsdatabase 

• Wikipedia 

Bilderna i artikeln

sid 8 Ture Nerman läser artikeln Trots allt! (foto K.W. 
Gullers 1942, Wikipedia).

sid 9 Kvindelig Læseforenings byggnad vid Gammel 
Mønt 1, där Gammel Mønt byter namn till Kristen 
Bernikows gade. På de översta våningarna  fanns ett 
damehotel (vykort från 1909, Wikipedia Public).

sid 9 Fotot på Bruno de Neergaard är från Wikipedia 
Public.

sid 11 En ung Preben Neergaard (fotograf okänd).

Redaktör för DISkutabelt sökes!
 

Brinner du för kommunikation och släktforskning?  
DIS Syd söker Dig som tycker det är intressant och roligt att skriva och sköta en tidning på 
ideell basis. Du får gärna ha ett journalistiskt sinne och vara intresserad av släktforskning.

Vi söker en efterträdare till vår redaktör som lämnar sitt uppdrag vid årsskiftet.   
Välkommen att kontakta ordföranden i DIS Syd  

Viveca Kristiansen, 073-833 24 64, e-post: viveca@dis-syd.se  
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Jag har under en tid med mitt släktforskningsar-
bete koncentrerat mig på att veta mer om min 

morfars mormor, vilket inte visat sig vara helt en-
kelt. Flera uppgifter har inte stämt  och dessutom 
har hennes livshistoria påverkat mig. 

Hon hette Pernilla Johnsdotter (ibland står 
det Jonsdotter) och föddes den 17/7 1810 i Malmö 
Sankt Petri församling. Gudmor/fadder vid dopet 
är prostinnan Schönbeck och vittne bland annat 
hennes make prosten Schönbeck. Pernilla växte 
upp i fastighet nummer 97 på Rundelsgatan, en 
gata som ligger mellan Sankt Petri kyrka och Caroli 
kyrka (nedan). Hennes föräldrar är enligt kyrko-
böckerna stadsmätaren John Pehrsson (ibland 
skrivet Jon) och Bengta Pehrsdotter. Där uppstår 
första felet, vilket gör att jag blir lite vilsen. Det 
visar sig senare att hon heter Bengta Jonsdotter. 
Är det en förväxling som skett med avstamp i 
makens efternamn Pehrsson? Båda föräldrarna är 
från Mellby, d.v.s. dagens Norra Mellby.

Jag hittade ingenting om Pernillas uppväxt, 
men uppgift fanns i BIS (Befolkningen i Sverige 
1800-1947) om henne. Där stod emellertid fadern 
som Jon Carlsson i stället för John Persson, det 
var dock rätt person, men felaktigt namn. Detta 
var det andra felet. Pernilla växte upp utan några 
syskon på Rundelsgatan i Malmö.

Pernillas far dör 1820 av nervfeber (tyfus), 47 
år gammal. Pernilla och modern bor kvar i fast-
igheten tillsammans med faderns kollega Sven 
Månsson. Ett år efter faderns död gifter modern 
om sig med denne Sven. Bengtas nye man är fem 
år yngre än hon till skillnad på hur det var i för-
sta giftet, där Pehr var femton år äldre än hon. 
Äktenskapet med Sven blir dock inte långvarigt, 
redan efter fyra månader dör Bengta, endast 33 år 
gammal, av hektik (lungsot). Pernilla är nu elva år 
gammal, båda föräldrarna är döda, och hon bor 
tillsammans med sin styvfar.

Endast ett halvår efter Bengtas död gifter Sven 
Månsson om sig med den 19-åriga Kjersti Persdotter, 
som liksom Pernillas föräldrar kommer från Mellby. 
Intressant är att både Bengta och Kjersti kommer från 
Östra Kjärrhuset där och båda gifter sig med Sven 
Månsson. Under Inflyttade står Sven Månsson som 
make till Pernilla Johnsdotter, men det är överstruket 
och Kjerstis namn är skrivet ovanför, men ändå ett fel. 
Året är 1822, och Pernilla har hunnit bli 12 år. Bara lite 
mer än två månader efter bröllopet föds Måns Peter, 
sedan följer Johan Jacob 1826 och Bernt Wilhelm 1830. 

1827 är Pernilla just fyllda 17 år och då flyttar hon 
till Riseberga och tjänar piga i prästgården. Att hon 
hamnar där beror troligen på att prosten och kyrkoher-
den i församlingen heter Christian Schönbeck, och det 
var ju en prost vid namn Schönbeck som var vittne vid 
hennes dop. Kan det vara samma person? I ett annat 
hushåll som tillhörde prästgården arbetar Sven Olsson 
som dräng och de finner varandra. 

Pernillas blivande man Sven Olsson, min morfars 
morfar, föddes och växte upp i Fällestugan i Riseberga. 
Han föddes 1806 och hans föräldrar var husmannen 
Ola Påhlsson och Anna Svensdotter. Sven var yngst av 
fyra syskon.

Den dygdesamma pigan Pernilla Pehrsdotter och den 
förståndige Sven Olsson gifter sig 1829. De flyttar till 
Åmods torp i Perstorps församling. Där arbetar Sven 
som arbetskarl och där föds deras åtta barn, varav ett 
dör efter nio månader av bröstfeber. Detta sker mellan 
1831 och 1853. Ett av barnen är Cecilia, min morfars 
mamma. Jag tror att detta liv måste vara en oerhört 
svår omställning för Pernilla, stadsbarn och endabarn 
som hon är. Familjen står dessutom tidigt som utfattig.

Pernilla dör 1854, 43 år gammal, av febersjukdom. 
De hemmavarande barnen flyttar efter hand till Vedby, 
där närstående finns och som de fick tjäna hos. Sven 
gifter inte om sig, vilket annars var vanligt på den ti-
den. Yngsta barnet, Carolina, är ju bara halvåret. Han 
bor kvar på Åmod och dör 1885, 79 år gammal och dör 
som fattighjon.

Förutom att Pernillas liv är en 
intressant levnadshistoria förundrar 
jag mig över att det så ofta blir fel i 
kyrkoböckerna! Vad ska man tro på?

Lena Nerud-Franzén

En släktforskares sisyfosarbete 
eller en kvinnas levnadsöde
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Saxade tips & notiser

Äntligen kan vi träffas på riktigt på Släktforskarda-
garna i Skövde! den 20-21 augusti 2022.

Mässan tar plats i Arena Skövde, där du i egen takt 
kommer kunna strosa bland utställare, spana in de 
senaste boknyheterna, lyssna på föreläsningar, ta en 
fika med en kompis och samtala med släktforskare 
från föreningar från hela landet. 

Släktforskardagarna är ett årligt återkommande 
evenemang med över 30 år på nacken. Evenemanget 
är en genealogisk sammankomst, med föreläsningar, 
mässa och bankett. Här kan du lära dig mer om släkt-
forskning, både som erfaren och nybörjare. Håll dig 
uppdaterad via dagarnas hemsida sfd2022.se.

Dags för Disbyt?

Om det är länge sedan du lämnade ett Disbytutdrag 
ska du ska passa på och lämna in ett nytt under som-
maren! Det är en nyttig sysselsättning under regniga 
sommardagar! Genom Disbyt kan du komma i kontakt 
med andra släktforskare och hitta nya uppgifter om 
dina anor.

Även om du inte använder Disgen kan du ändå 
skicka in utdrag till Disbyt. Alla som använder ett släkt-
forskningsprogram, som kan exportera i GEDCOM-
format kan bidra.

På DIS Youtube-kanal finns flera filmer om hur du 
använder Disbyt. 

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

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 med-
lemsnummer 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.
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HÖSTMÖTE DIS Syd

2022-10-29
Plats: Inte bestämd ännu
Föredragshållare: Inte bestämd ännu
Tid: 13.00 -16.00

HELSINGBORG

Disgen nybörjarkurs

HSBF anordnar en nybörjarkurs om grunderna i Dis-
gen 2021. Vi kommar att använda den senaste ver-
sionen av programmet. Du använder din egen dator i 
kursen. Vi hjälper dig med att installera eller uppgra-
dera ditt program.

Tid: torsdagar 29/9, 6/10, 13/10, 27/10, 3/11, 10/11, 17/11

Kl: 9.00-12.00

Kursledare: Sonja Månsson och Sven Kylefors

Anmälan: sonja.mansson@gmail.com, 070-556 04 03

senast den 15/9.

Kurslokal: Föreningslokalen på Stadsarkivet.

Pris: 700 kr plus kurslitteratur 320 kr.

Disgenhjälp på plats

Har du problem med Disgen? Ta med din egen dator  
eller säkerhetskopia av databasen. Sonja Månsson och 
Sven Kylefors hjälper dig utan kostnad.

Vi håller till i föreningslokalen i Stadsarkivet. Anmä-
lan till sonja.mansson@gmail.com, 070-556 04 03.

2022-10-04 kl. 13.00-15.00

2022-11-08 kl. 13.00-15.00

KLIPPAN

Hjälp med Disgen

Tisdagar jämna veckor 30/8 – 29/11 kl. 17.30 – 21.00.  
Vi hjälper dig med dina frågor om Disgen, Disbyt, kar-
tor och bilder i Disgen m.m. Detta sker på Åsbo Släkt- 
och Folklivsforskares släktforskarjour i deras lokal 
på Sågen, Ängelholmsgatan 7, Klippan. Frågor: Lena 
Ringbrant Ekelund lena@dis-syd.se

Kurser i Disgen på Sågen

En introduktion till Disgen – en kurs som består av tre 
kursdagar under veckorna 39, 40 och 41. Dagar och ti-
der är inte bestämda ännu. Frågor: Bengt Johansson 
bengt.johansson@dis-syd.se. 

Bilder i Disgen - en kurs som består av tre kursdagar 
under v 45, 46 och 47. Dagar och tider är inte bestäm-
da ännu. Frågor: Lena Ringbrant Ekelund lena@dis-
syd.se.

Bild- och kartkurser på Zoom

Lena Ringbrant Ekelund håller digitala kurser på 
Zoom under hösten. Alla kurserna är gratis och be-
står av fyra kursdagar. Anmäl ditt intresse till lena@
dis-syd.se så får du en inbjudan när det är dags för en 
ny kurs. Redan nu är de första kurserna fulltecknade, 
men det kommer fler möjligheter. Följande kurser kan 
du anmäla dig till:

Grundläggande bild- och kartkurs i lugnt tempo.

Kartkurs fortsättning.

Bildbehandling i gratisprogrammet PhotoFiltre 7.

LUND

Träffen äger rum på Arkiv Centrum Syd, lokal Fasci-
keln, 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. Kontakt-
person Anders Lindberg, anders.lindberg@dis-syd.se.

Disgenträffar

Dag: 2022-09-08

Tema: Disgen 2021

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

Dag: 2022-10-13

Tema: Kartor

Dag: 2022-11-10

Tema: Disbyt och Dispos

Dag: 2022-12-08

Tema: Dela med sig av sin släktforskning

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

2022-09-17  2022-10-22

2022-11-19  2022-12-10
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Grunderna i Disgen 2021 i Ronneby

Vi planerar för en studiecirkel under hösten 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 egen dator. Plats: Studieförbundet Vuxens-
kolan, Västra Torgatan 7, Ronneby. För medlemmar är 
cirkeln gratis. Kontaktperson; Staffan Knös; staffan@
dis-syd.se, 070-595 13 38.  

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. Höstens tema är hur du an-
vänder Disgen 2021 erfarenheter och tips.

2022-09-04  2022-10-16

2022-11-13  2022-12-04 

YSTAD 

DIS-träffar

Anders Larsson och Viveca Kristiansen finns på plats 
för att besvara era frågor. Vi träffas andra måndagen i 
månaden kl. 19-21 (uppehåll i oktober). Begränsat an-
tal platser. Anmälan senast dagen före träffen via vår 
hemsida https://dis-syd.se. Kontaktperson viveca@
dis-syd.se. Fika till självkostnadspris.

Plats: Lilla Västergatan 30 Ystad, Studiefrämjandets 
lokal.

2022-09-12
Tema: Grunderna i Disgen.

2022-11-14
Tema: Utskrifter i Disgen.

2022-12-12
Tema: Släktforskning före husförhörens tid.

SLÄKTFORSKNING ÖVER ØRESUND

Efter några års upphåll pga. Corona planeras åter en 
släktforskardag med våra vänner i Danske Slægtsfor-
skere Helsingør. Träffen blir den 15 oktober 9-17 på 
Träffpunkt Sköldenborg i Helsingborg. Information 
om  program, mat och pris meddelas senare. Totalt 50 
deltagare. Kontaktperson Anders Lindberg, anders.
lindberg@dis-syd.se.

DIGITALA DIS SYD TRÄFFAR MED ZOOM

Träffen ges via Zoom och äger rum kl. 19-21. Obligato-
risk anmälan senast dagen före träffen via vår hemsida 
https://dis-syd.se. Kontaktperson Anders Lindberg, 
anders.lindberg@dis-syd.se.

2022-09-06
Tema: Grunderna i Disgen 2021.

2022-10-05
Tema: För dig som använder Disgen 8.

2022-11-07
Tema: Ortsträd och källträd i Disgen.

2022-12-05
Tema: Flaggor och sökningar i Disgen.

DIGITALA DISGENTRÄFFAR I BLEKINGEGRUPPEN

Under hösten 2022 fortsätter vi med våra digitala 
Disgenträffar via Skype, 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.

ARKIVENS DAG

2022-11-12
Anordnas på flera orter i Blekinge, Halland och Skåne. 
Årets tema är Myter och mysterier. Kolla med din lo-
kala släktforskarförening.



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
Nicklas Ljungström 
Repslagaregatan 18 C 
271 52 Ystad 
070-650 20 01 
nicklas@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
070-648 07 11
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 51 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
070-317 74 77
ingemar@dis-syd.se

Revisorer
Tommy Göransson
Sävstigen 3 
274 32 Skurup 
070-328 40 41
tommy@dis-syd.se

Bengt Johansson
Gullvivevägen 10
264 71 Östra Ljungby
070-648 07 11
bengt.johansson@dis-syd.se

Disbytombud
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
  


