
DISkutabelt
Medlemsblad för DIS Syd 

Nr 3 2022

Välkomna till DIS Syds höstmöte
lördagen 29 oktober Medborgarhuset Eslöv



DISkutabelt 
 medlemsblad för Föreningen  för 

Datorhjälp i släktforskningen, region 
syd. DIS Syd. 
Utgivningsbevis 21725

Upplaga 
2 700 ex, 4 ggr/år

Ansvarig utgivare  
Viveca Kristiansen

Redaktör   
Mats J Larsson, mats@dis-syd.se

Tryck 
Detta nummer ges ut endast digitalt

DIS Syd 
Porfyrvägen 20, 22478 Lund 
Org.nr 846005-7527                     

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

ForeningenDISSyd/

Hemsida: http://www.dis-syd.se

E-post: info@dis-syd.se

Årsavgift

 Helbetalande 70 kr  
Familjemedlemskap 35 kr 
Medlemsskap i DIS centralt fordras. 
Helbetalande 190 kr 
Familjemedlemskap 95 kr

Adressändring

 Anmäls alltid av medlemmar via: 
http://www.dis.se/sjalvservice - med-
lemmar.

Annonspriser

 Helsida 2 000 kr  
Halvsida 1 000 kr 
Kvartsida 800 kr 
Åttondelsida 400 kr 

Innehåll i Diskutabelt

DISkutabelt 2022-32

 3 Ordförandens spalt, nästa nummer, bilder i detta

 4 Redaktörens spalt

 5 Inbjudan till DIS Syds årsmöte i Eslöv den 29 oktober

 6 Släktforskardagarna i Skövde; Informationskonferens och riksstämma

 7 Mässan av Magnus Hellblom

  8  Banketten av Torgny Larsson

  9  Föredrag - Släktforskning i Norge av Viveca Kristiansen

11 Bilder från Släktforskardagarna

13 Åsa och Linda , en resurs att använda sig av, Kunskapsmejl

15 Annons Emigrantforska på nätet, Redaktör för DISkutabelt sökes

16 DIS Syds program hösten 2022

17 Programmet fortsätter, Distansutbildning i Disgen 2021, 

 DISkutabelt som pdf?, Arkivens dag 12 november

18 DIS Syds styrelse, faddrar och övriga funktionärer

Välkommen till DIS Syd
Vi gör din släktforskning enklare

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

• Hjälp och stöd med att använda datorn i släktforsk-
ning från vår supportorganisation (faddrar)

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

• Intressanta föredrag och trevliga släktforskarkon-
takter

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

• DIS Syd skickar regelbundet ett nyhetsbrev om ak-
tuella frågor, 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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Höstdagjämning

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 sista numret 2022 är den 21 november. 

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.

Första sidans bild på örnen med fiskfångst i klon 
i Lausnes vid norska atlantkusten har tagits av vårt 
Disbytombud Kent Hektor. Viveca har bidragit med 
foton till sin spalt och Hans Bjernevik har tagit bilden 
på redaktören. Tom Glans, Linda Kvist och David Wi-
derberg Howden har bidragit med sina porträtt. David 
Castor har plåtat Medborgarhuset i Eslöv. Bilderna från 
Släktforskardagarna i Skövde har tagits av Bo Lundgren, 
Torgny Larsson och Viveca Kristiansen.

När jag skriver dessa rader är 
det höstdagjämning, det vill 

säga den dag då natt och dag är 
ungefär lika långa på hela jorden. 
Höstdagjämning är den tid på hös-
ten då jordens syd- och nordpol 
exponeras precis lika mycket mot 
solen. Vid den här tidpunkten står 
jorden helt rakt upp – syd- och 
nordpolen står helt lodrät mot var-
andra. I år inföll denna tidpunkt 
klockan 01:04 den 23 september. 
  - Höstblot eller höstdagjämnings-
blot är ett blot inom nordisk religion, 
vilket firas vid höstdagjämningen i 
slutet av september för att ta farväl 
av det ljusa halvåret och hälsa mörk-
rets och höstens ankomst. Höstblotet 
kan riktas till Sunna (Sol), Oden eller 
Freja. Kombineras höstblotet med 

ett skördeblot kan man även rikta 
sig till skördegudar som Frej och 
Tor för att tacka för det som varit. 
Höstjämningsblot innefattar även 
att man välkomnar den mörka delen 
av året tydligare än tidigare eftersom 
efter jämningen så är natten, den 
mörka delen av dygnet längre än den 
ljusa. Detta innebär att man hälsar 
gudar såsom Skade, Ull och ibland 
Höder välkomna. - (text hämtad från 
Wikipedia)

Det är flera traditioner vi firar 
sedan asagudarnas tid, tack och lov i 
delvis andra former.

I DIS Syd firar vi in hösten den 29 
oktober på Medborgarhuset i Eslöv. 
Vi bjuder på en eftermiddag med 
tema DNA. Eslövsbon Tom Glans 
kommer att berätta om sin upple-

velse hur det var att få en 
annan far på äldre dar. Ef-
ter pausen kommer Linda 
Kvist från Helsingborg att 
berätta om hur vi kan lösa 
våra släktgåtor med hjälp 
av DNA. I pausen mellan 
föredragen serveras fika 
och möjlighet att besöka 
våra fadderbord för Dis-
gen och Disbyt samt Skå-
nes Släktforskarförbunds 
fina bokbord. Även vår 
samarbetspartner för ar-
rangemanget, Eslöv-Höör 
Släkt- och Folklivsforskare, 

kommer att visa upp sin verksamhet. 
Arrangemanget är öppet för med-
lemmar i DIS Syd eller Eslöv-Höör 
Släkt- och Folklivsforskare. 

För medlemmar i DIS Syd görs 
anmälan via ett formulär på https://
dis-syd.se/. För medlemmar i Es-
lövsföreningen läs mer under Ak-
tuellt program på https://esff.se/.  
Är du ännu inte medlem, går det att 
anskaffa i någon av föreningarna före 
anmälan.

Järnvägsstationen i Eslöv lig-
ger fem minuters promenad från 
Medborgarhuset på Kyrkogatan 1 
och intill finns det gott om parke-
ringsplatser. Läs mer på sidan 5. 

Välkomna till Höstmötet den 29 
oktober klockan 13–16. 

Vi ses i höst!

Viveca Kristiansen  
er ordförande 
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Redaktörens spalt
Vår första sommar i Malmö, 2022, 

skulle bli underbar! Vi flyttade 
i november 2021 till en lägenhet i 
närheten av Fridhemstorget, med 
fem minuters promenad till vår 
nya trädgård, Ribersborg med hela 
Limhamnsfältet. Och juni och juli 
tillbringade vi flera eftermidda-
gar där med solstolar, kaffekorg, 
böcker, solglasögon och solhattar. 
Härliga eftermiddagar men inget 
dopp i Öresund. Vi planerade också 
att resa runt i Skåne per buss och tåg 
och löste Skånebiljetter. Och vi for 
till Lund och åkte nya spårvagnen, 
till Trelleborg, Lomma och Vellinge 
och vi firade vår bröllopsdag i början 
av juli i Helsingborg och Helsingör. 
Hustru Mariannes bemärkelsedag i 
slutet av juli firades i Mellbystrand 
där vi hyrt en stuga. Vi besökte en 
av våra sommarpärlor, Torekov. 
Våra döttrar med barnbarn och män 
besökte oss i Mellbystrand, medan 
sonens familj, tråkigt nog, hindrades 
av Corona.

När vi återkom till Malmö bör-
jade motigheterna. Jag hade i april 
sökt hjälp för två bölder jag hade 
på skulten. Jag trodde att det var 
hårsäcksinflammation, som jag haft 
tidigare. Bölderna visade sig vara ski-
vepitelcancer. Den 1 augusti besökte 
jag onkologimottagningen i Lund 
som bestämde att jag skulle opereras 
samma vecka. Jag såg äntligen slutet 
på eländet på min skalle. 

Men, hej vad jag bedrog mig! 
Dagen efter vaknade jag mitt i nat-
ten med en fruktansvärd smärta i 
vänsterknät. Det slutade med att jag 
fick åka till akuten i Malmö samma 
dag som jag skulle ha opererats i 
Lund. Jag hade drabbats av Septisk 
Artrit i knät. Jag fick antibiotika och 
blev inlagd på ortopeden i åtta da-
gar. Jag fick åka rullstol till toaletten 
och säng till röntgen. För mig var 
sjukhusvistelsen en ny upplevelse. 
Jag hade inte legat på sjukhus sedan 
1947. Behandlingen skulle vara i sex 
veckor och att jag inte fick stödja på 
benet under tre veckor. Det innebar 
dessutom att jag fick utegångsförbud 

eftersom jag inte kunde gå i husets 
innertrappa!

Efter åtta dagar skrevs jag ut och 
fick komma hem till min Marianne. 
Kommunens vårdteam mötte upp 
och jag fick rullstol, förhöjd toalett, 
trygghetslarm mm. Helt fantastiskt!  
Alla transporter för kontroller m.m. 
måste beställas via Regionresor. 

14 dagar senare än planerat utför-
des så den uppskjutna operationen 
i Lund. Jag fick ligga över där en 
natt och skickades hem dagen därpå 
med förband på huvud och lår efter 
transplantation av hud till skallen. 
Operationen gick bra, helt enligt 
planerna. 

Veckan därpå träffade jag läkaren 
på min vårdcentral. Jag hade vänt 
mig dit eftersom smärtorna i knät 
inte minskade. Hon bedömde att jag 
skulle tas in akut igen på ortopeden 
på UMAS. Och så blev det! Fast jag 
flyttades pga. platsbrist till endo-
krinavdelningen. Efter två veckor 
med ytterligare antibiotika skrevs 
jag ut och kom hem till Marianne 
igen. Hemsjukvården besöker oss 
två dagar i veckan. Knät känns bättre 
men jag förflyttar mig fortfarande i 
rullstol. Och trappan är kvar! 

Första måndagen hemma skulle 
jag till ortopeden för röntgen och 
kontroll. Jag var klar i god tid och 
satt i rullstolen i på översta trapp-
steget och tittade efter chauffören. 
Han dök upp, men utan trappklätt-
rare, som jag beställt, och som var en 
förutsättning för transporten. Sen 
stack han bara!

Tidigt insåg jag att måste ändra 
mina planer för resten av sommaren. 
Jag skulle ha medverkat vid årets 
släktforskardagar i Skövde, som 
reporter för både Diskulogen och 
DISkutabelt samt som ombud för 
DIS Syd på släktforskarförbundets 
stämma. Det var bara att inse att det 
inte skulle kunna gå. Jag fick tacka 
nej till både DIS Syd och DIS. Genom 
ordförande Vivecas försorg utsågs  
en redaktionskommitté så att läsarna 
ändå kan läsa reportage från årets 
släktforskardagar.

Jag tvingades också att ställa in 
min planerade kurs på Nordöstra 
Skånes Senioruniversitet i Kristi-
anstad. Under sommaren är det up-
pehåll i mina körer, men jag insåg att 
jag inte skulle kunna vara med vid 
höststarten. En annan tråkig konse-
kvens var att jag tvingades tacka nej 
till en planerad träff med mina gamla 
studentkamrater i slutet av augusti.

Den 19 september blev det så 
återbesök på ortopeden. Vad lycklig 
jag blev när läkaren sa att jag fick 
gåträna. Tjoho!! När sjuktransporten 
lämnade av mig hemma struntade 
jag i rullstol och trappklättrare och 
tog mig uppför de sju trappstegen 
för egen maskin, med Marianne som 
säkerhet tätt bakom! Det återstår att 
öva på att gå nerför halvtrappan.

Det är nu gjort och jag har bytt 
betastödet - en bock - till rullator för 
gångträning. Två korta promenader 
har det blivit med rullatorn hittills.

Denna krönika är kanske inte 
vad läsarna förväntat sig. Sjukvård 
i stället släktforskning, men det är 
så som sommaren 2022  tett sig för 
er redaktör. Jag tackar personal på 
sjukhusen i Malmö och Lund samt 
hemsjukvården på Rönneholm för 
god omvårdnad och sist men inte 
minst min hustru Marianne. 

Nu laddar jag för julnumret!

Mats J Larsson
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DIS Syd bjuder in till höstmöte
på Medborgarhuset i Eslöv den 29 oktober

Lördagen den 29 oktober kl. 13:00 – 16:00

Medborgarhuset sal B, Kyrkog. 1, Eslöv

Mötet är avgiftsfritt för medlemmar i DIS Syd 
eller i Eslöv-Höör Släkt- och Folklivsforskare.
För att underlätta vår planering är det önskvärt 
att medlemmar i DIS Syd som vill delta i höstmö-
tet anmäler sig senast den 25 oktober på https://
dis-syd.se.
Medlemmar i Eslöv-Höör Släkt- och Folklivsfors-
kare kan läsa mera under aktuellt program på
https://esff.se/.

Program

Föredrag av Tom Glans, Eslöv, som berättar om sin upplevelse att få en 
annan far på äldre dar. 

DIS Syd bjuder på fika

Föredrag av Linda Kvist, Helsingborg, berättar om hur vi kan lösa våra 
släktgåtor med hjälp av DNA. 

Styrelsen informerar och frågestund

Vid mötet finns Disbyt- och Disgenbord med DIS Syds faddrar på plats för 
att svara på frågor och ge tips.
Eslöv-Höör Släkt- och Folklivsforskare visar sin verksamhet.
Skånes Släktforskarförbund deltar med sitt populära bokbord. Där finner 
du intressanta böcker, DVD-skivor m.m.

Järnvägsstationen i Eslöv ligger fem 
minuters promenad från Medborgar-
huset på Kyrkogatan 1. Intill finns det 
gott om parkeringsplatser.

För tåg- och bussförbindelser till och 
från Eslöv se Skånetrafiken.

Hjärtligt välkomna! 
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Släktforskardagarna 2022 arrangerades i Skövde 
den 20-21 augusti. På fredagens eftermiddag, före 

förbundets stämma, anordnades en informationskon-
ferens för de tillresta ombuden. Konferensen inleddes 
med Niklas Hertzman som presenterade nyheter från 
Arkiv Digital. AD kommer att satsa ytterligare inom 
registersökning. Det framfördes önskemål om sortering 
av träfflistan, enligt Niklas finns inte denna funktion 
ännu, men de undersöker om det går att genomföra.

Därefter intog Johan Gidlöf scenen. Han är arkivarie 
och kanske mest känd för oss släktforskare som tekniskt 
ansvarig för Sveriges Dödbok och flera andra databaser. 
Johan resonerade om ämnet Forskning som forskning, 
eller? I sitt anförande belyste han släktforskningens 
förhållande till den akademiska forskningen och vice 
versa. Forskare vill ha mer och fler demografiska data-
baser, de inser också att det finns guld i släktforskarnas 
material. SwedPop projektet framskrider, Johan är där 
förbundets representant. SwedPop är en infrastruktur 
som samordnar de viktigaste historiska befolknings-
databaserna i Sverige till en gemensam resurs för det 
nationella och internationella forskarsamhället.

Stämmopresidiet

På stämman deltog drygt 100 ombud. DIS Syd re-
presenterades av Lena Ringbrant Ekelund, Magnus 
Hellblom och undertecknad. Förbundsstyrelsens ord-
förande Erland Ringborg hälsade oss alla välkomna 
till en efterlängtad fysisk stämma. Därefter valdes Jan 
Appelquist till stämmoordförande, Thomas Fürth till 
vice ordförande och Mikael Hoffsten som sekreterare 
för stämman. 

Förbundet avslutade år 2021 med 162 medlemsor-
ganisationer som tillsammans har drygt 60 000 med-
lemmar. Det innebar dock en minskning med 2 procent 
sedan föregående år och med 5 procent under de två 
åren som präglats av pandemin. Årets resultat slutade 
på plus 1 454 000 kr, vilket var stark förbättring mot 
tidigare år. Efter föredragning av verksamhets- och 
förvaltningsberättelse samt revisorernas berättelse 
gav stämman styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
året. Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att 
tillstyrka flerårsplanen för kommande verksamhet och 
ekonomi samt för en oförändrad medlemsavgift år 2023. 

Den föreslagna stadgeändringen antogs, den avsåg 
former för att riksstämma och förbundsstyrelsens sam-
manträde även skall kunna hållas i både digital som 
fysisk form eller i en kombination. Även ändringen som 
behandlar senaste dag för valberedningen att lämna sitt 
förslag till styrelsen antogs.

Till stämman hade inkommit fem olika motioner, 
det uppstod livliga och givande diskussioner om flera 
av motionerna. För de flesta beslutades enligt styrelsens 
förslag. För motion tre beslutades att anta ett tilläggs-

förslag som gav styrelsen i uppdrag 
att engagera sociala institutioner att 
belysa verksamheten. Den femte mo-
tionen, inlämnad av Föreningen DIS, 
handlade om förbundets framtida 
långsiktiga verksamhet. Resultatet 
blev ett tilläggsyrkande som gav sty-
relsen i uppdrag att göra en översyn 
av visionen var skall förbundet vara 
om tio år.

Efter åtta år som ordförande läm-
nade Erland Ringborg över klubban 
till Viktoria Jonasson från Borås 
(bild till 

höger). Till nya ledamöter 
i styrelsen valdes Lisbet 
Rodin från Göteborg på 
två år samt Eva Dahlberg 
från Jönköping på ett 
fyllnadsval på ett år. 

Viveca Kristiansen 

Informationskonferens och riksstämma 
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Så härligt det var att under släktforskardagarna 
kunna träffas fysiskt igen efter Pandemin. Trots 

att de flesta nu är väl förtrogna med att deltaga i olika 
Zoom-möten så är det trots allt trevligt att nu åter 
kunna ses ansikte mot ansikte.

Personligen har jag deltagit i flera Släktforskardagar 
(Halmstad, Växjö och senast Borås). Skövde var den 
Släktforskardag som var mest överskådlig. Alla utstäl-
lare fick plats i en och samma hall och med en balkong 
ovanför som gjorde att man fick en fin överblick. Ar-
rangörerna hade skapat ett mycket bra och innehålls-
rikt föreläsarschema i princip med tre parallella spår. 
Men hade man inte tid på lördagen så kanske det gick 
att lyssna på föredraget på söndagen. Prioritering var 
viktig då många föredrag var ytterst intressanta. De 
flesta besökarna verkade också vilja lyssna på något 
av de föredrag som gick samtidigt. Detta medförde 
att trycket på oss som stod i någon monter blev hög i 
kvarten mellan föredragen.

Själv var jag mest engagerad i Skånes Släktforskar-
förbunds monter dit många vallfärdade. Svårt att säga 
vad som drog besökarna. Var det det välförsedda bok-

Mässan

bordet, att träffa någon Skåneförening eller möjligheten 
att få smaka spiddekaga, som fanns till försäljning?

Antalet besökare var mindre än tidigare Släktfors-
kardagar men jag tror att många tyckte att Skövdeda-
garna var trevligare än tidigare arrangemang. Alla stora 
utställare såsom Arkiv Digital, Ancestry, My Heritage, 
Genealogiska Föreningen samt naturligtvis DIS fanns 
på plats. DIS hade en mindre monter än tidigare men 
mycket bra designad. Där var det många som kunde 
få hjälp.

I anslutning till Släkt-
forskardagarna så hade 
också Sveriges Släktfors-
karförbund sin stämma, 
som Viveca kortfattat har 
refererat på förra sidan. 
Ett utförligare referat av 
årsstämman finns senaste 
numret av Diskulogen.

Magnus Hellblom

                                                      Säljer Magnus spiddekaga?
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En trevlig tradition under Släktforskardagarna är 
banketten på lördagskvällen. Så också i år. Utöver 

att det bjuds på god mat, underhållning och trevligt 
sällskap, sker också utdelning av Släktforskarförbun-
dets priser och utmärkelser för året.

Undertecknad var inbjuden till banketten för att 
ta emot priset Årets eldsjäl 2021, som jag blev tilldelad 
förra året, då det dock inte var några fysiska Släktfors-
kardagar. När pandemin slog till i mars 2020 gick vi i 
DIS Syd snabbt över till att ha digitala medlemsmöten med 
Zoom. För det behövdes bra instruktioner om hur Zoom 
fungerar och hur man deltar på ett Zoom-möte men 
även hur man bäst förbereder och leder Zoom-möten. 
Detta medförde att jag även fick utbilda och hjälpa an-
dra föreningar med Zoom, bl.a. vid årsmöten. För detta 
fick jag utmärkelsen Årets eldsjäl 2021, nominerad av 
föreningarna DIS Syd, Skånes Släktforskarförbund och 
Malmö Släktforskarföreningen, och förbundet tyckte 
tydligen att det var en bra idé.

Tillbaka till banketten. Sångerskan och allsångsleda-
ren Marie Arturén, tidigare i dansbandet Drifters, var 
konferencier på banketten och underhöll oss. Tillsam-
mans med pianisten Göran Åhlfeldt, blev det skönsång, 
vitsar, anekdoter och allsång på ett underhållande och 
uppsluppet sätt.

Innan förätten delade avgående förbundsordföranden 
Erland Ringborg ut priserna för 2020 och 2021. Ulf 
Berggren från Stockholm fick ta emot hederspriset 
till Victor Örnbergs minne för 2020, nominerad av 
Genalogiska Föreningen. Mats Ahlgren var på plats, 
men hade redan fått sitt pris Årets eldsjäl 2020. 2021 
års pristagare var Olle Elm, Lindome, (Victor Örnbergs 
pris) samt undertecknad (Årets eldsjäl 2021).

Jag var placerad vid honnörsbordet tillsammans 
med förbundsstyrelsen, sponsorer och övriga pristagare 

med respektive. Till förrätt bjöds det på tartar på kall-
rökt lax med krämig äggula, friterad kapris, torrostad 
blomkål, citronette och färska örter. Varmrätten bestod 
av helgrillad fläskfilé med ragu på fläsklägg, schalotten-
lök, kantareller samt potatisgratäng & mustig kalvsky 
och som dessert var det bakad mörk choklad med svart 
vinbärsyoghurt, honey brunch, rostat kakao och svart 
vinbärsglace. Allt smakade utmärkt, och köket fick ett 
officiellt tack. Till maten serverades vin, och då jag satt 
tillsammans med Arkiv Digitals ordförande Jan Arons-
son, ledamoten i förbundet Chris Bingefors, Ulla Elm 
som är Olle Elms hustru samt Peter Sjölund, så blev 
diskussionerna både livliga och varierande.

Så småningom tog nya förbundsordföranden Vikto-
ria Jonasson över scenen, på ett familjärt och under hål-

lande sätt, och delade ut årets priser. Peter Sjölund fick 
ta emot priset till Victor Örnbergs minne 2022. Släkt-
forskarförbundets förtjänsttecken i guld tilldelades Er-
land Ringborg. Roy Ernered från Göteborg fick pris som 
Årets Eldsjäl 2022. Odqvists släktförening fick priset 
till årets släktforskningspublikation Det gamla trädet 
av Odqvistar, och Hallands Släktforskarförening och 
Åmåls Släktforskare fick priser för största medlems- 
ökningar. Alla pristagarna tackade med spirituella tal, 
där Roy Ernered berättade på ett typiskt göteborskt sätt 
om sitt arbete, med en hel del vitsar. Speciellt intres-
sant var att höra om Odqvists släktförening omfattande 
arbete med boken.

Senare skedde också den formella överlämningen 
av släktforskardagarnas budkavle, till Jämtlands 
Lokalhistoriker och Släktforskare som värd för 
Släktforskardagarna 2023 i Östersund. Kvällen avsluta-
des på scenen med att var och en i styrelsen avtackade 
Erland Ringborg på ett varmt och spirituellt sätt. 

Genomgående upplevdes banketten som familjär 
och roande. Ser redan fram emot banketten i Malmö 
på Släktforskardagarna 2024. Vi ses där!

Torgny Larsson

Banketten
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Föredrag - Släktforskning i Norge
På lördagens förmiddag under släkt-

forskardagarna lyssnade jag till ett 
intressant föredrag av David Widerberg 
Howden från Norge. Han är styrelseleda-
mot i Norsk Slektshistorisk förening och 
aktiv släktforskare sedan 30 år. Hans rötter 
finns såväl i Norge som i Sverige. Förutom 
vanlig arkivforskning arbetar David även 
med DNA inom släktforskningen. Han var 
med och gav ut Peter Sjölunds bok om Släktforskning 
med DNA på norska, samt att han har bistått i några 
Kalla fall i Norge.

Att jag är intresserad av norsk släktforskning beror 
till stor del att min svärfar härstammar från Norge. 
Han flydde till Sverige, som så många andra, under 
kriget och stannade kvar. Många av de som kom hit var 
unga män som hade flytt nazisternas tvångskommen-
deringar. Väl här träffade de svenska flickor och tycke 
uppstod. Efter kriget var arbetsförhållanden också 
mycket bättre i Sverige än i Norge. 

När jag började forska antog jag att svärfar Hans 
endast hade norskt påbrå. Men det visade sig att hans 
mormor kom från Dalsland och hans morfars mor-
mors far härstammade från Kville i Bohuslän. För den 
svenska arbetskraftsutvandring vid 1800-talets slut var 
det  inte bara Norra Amerika som gällde, utan även våra 
närmaste grannländer Norge och Danmark.  

Det finns inga husförhörslängder i Norge, endast 
folkräkningar som oftast gjordes var tionde år. För 
vissa städer och kommuner finns det även lokala 
folkräkningar som gjordes mellan de nationella. Kyrk-
böckerna påminner i stort sett om de vi har i Sverige, 
med en skillnad att de upprättades i två exemplar, Mi-
nisterialböcker och Klockarböcker. Strukturen i böck-
erna är dock väldigt likt de danska kyrkböckerna. Kan-
ske inte så konstigt då Norge och Danmark var i union 
mellan 1388 och 1814. Mellan 1814 och 1905 var Norge 
och Sverige i union, därefter är Norge självständigt. 

Trots att några av svärfars släktgrenar letade sig 
tillbaka över gränsen, har jag ändå haft möjligt att 
söka efter släktingar i de norska kyrkböckerna (födda, 
konfirmerade, vigda, döda, in- och utflyttade), folke-
tellingene, emigrantregister, skattemanntall (mantals-
längder), skifter (bouppteckningar), med mera. Allt 
material i det norska Digitalarkivet är gratis, mycket är 
skannat och även transkriberat och sökbart.

Ett bra uppslagsverk är bygdeböckerna. 
För många byar och församlingar har det 
upprättats böcker med förteckning över 
bygden och dess gårdar samt vem som bodde 
där, ofta kompletterat med berättelser och 
foto. För de som bor i Norge går böcker, tid-
ningar, släktböcker och fotografier att läsa 
digitalt på Nasjonalbiblioteket, men allt är 
tyvärr inte tillgängligt från Sverige.

Åldersgränser

Det är högre sekretessgräns för norskt arkivmaterial, 
oftast 60 till 100 år. Personer som har levt i nyare tid är 
svåra att få tillgång till. En hjälp kan vara Slekt og Datas 
Gravminner, kräver dock medlemskap i föreningen. En 
annan hjälp är Döda 1951–2014 som är sammanställd 
av Folkehelseinstituttet i Norge och är sökbar på Di-
gitalarkivet.

Fylke – Norges administrativa indelning 
 

Motsvarigheten till våra svenska län heter fylke i Norge. 
Indelningen benämndes Amt före 1919 och före 1662 
kallades det för Len. 

År 2020 slogs flera fylken ihop, idag är de 11 till an-
talet. De förra indelningen som gällde fram till och med 
år 2019 innefattade 19 olika fylken. Denna indelningen 
finns dock kvar i många arkivhandlingar.

Från 2024 kommer man delvis återgå till den gamla 
fylkesindelningen, men nu med 15 olika fylken. Se bild 
på nästa sida.

Namnskick

Som i Sverige var patronymikon länge i bruk, namnla-
gen med fasta efternamn kom 1923. 

Det var en god sed att äldste sonen fick namn efter 
farfar, näst äldste efter morfar, äldsta dottern fick namn 
efter farmor och näst äldsta efter mormor. Sonen i nya 
äktenskapet fick den tidigare makens namn. 

Länkar

På nästa sida finns länkar som kan vara användbara vid 
släktforskning i Norge.

Viveca Kristiansen
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Några norska länkar för släktforskare

Arkivverket https://www.arkivverket.no/ Norska ”riksarkivet”

Digitalarkivet https://www.digitalarkivet.no/ 
Söktjänst (motsvarande 
Digitala forskarsalen) till 
Arkivverket, gratis

DigitaltMuseum https://digitaltmuseum.no/ Fotografier, föremål, berät-
telser med mera

Döda 1951–2014 https://www.digitalarkivet.no/search/119/108008 Sökbar databas

Kilden https://kilden.nibio.no/ Nutida kartor med olika 
kartlager

Nasjonalbiblioteket https://www.nb.no/ 

Norsk Slektshisto-
risk Forening    https://genealogi.no/

O. Rygh: Norske 
Gaardnavne

https://www.dokpro.uio.no/rygh_ng/rygh_felt.
html Gårdsdatabas

Slekt og Data https://slektogdata.no/ 
Databasen Gravminner 
samt webbinarier, tips och 
register

Slekt1 https://slekt1.com/  
Nätmagasin med register 
över bygdeböcker och släkt-
böcker med mera

Slektshistoriewiki https://www.genealogi.no/wiki/ Uppslagsbok 
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Foton från släktforskardagarna; musik-
invigning, Släktforskarförbundets, Arkiv 
Digitals och Centrala Soldatregistrets 
montrar
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Tack Skövde och lycka till Östersund!
DISkutabelt sänder ett stort tack till arrangörerna 

av årets släktforskardagar i Skövde. Ni ska ha all 
heder av er planering och genomförande. TACK!

Under årets bankett lämnades budkavlen över till 
arrangören av nästa års släktforskardagar, som blir 

Östersund. Lycka till 2023 Östersund! Jag hoppas att 
vi ses där!

Arrangörer av evenemanget 2024 har också utsetts 
av Släktforskarförbundet. Då blir det Malmös tur - 
himmaplan!                                                                        MJL

Mera foton från släktforskardagarna 
DIS monter och kansli, Torgny Larsson 
visar, Trollet - Elisabeth Leek som ba-
sade för DIS under släktforskardagarna, 
De fyras gäng; Hans-Göran Nilsson ord-
förande Skånes släktforskarförbund, 
Torgny Larsson och Viveca Kristiansen 
från DIS Syd och Alf Johansson ord-
förande i Malmö Släktforskarförening.
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Släktforskning är kul och mycket intressant. Speciellt 
trevligt är det att det finns så många olika personer 

som vill hjälpa oss släktforskare på olika sätt. Mycket 
är gratis eller nästan gratis. En tjänst som är gratis är 
det som Åsa Hertzman och Linda Kvist håller på med. 
De har jobbat ihop i många år och gjort videofilmer och 
Facebook-program. I över två år har de varje torsdag 
haft ett timmes program på Facebook som heter Ef-
terforskning. De blandar här friskt mellan olika teman, 
men allting handlar om släktforskning. Under pande-
min sände de varje vecka men numera är det varannan 
vecka. De brukar avslöja temat vid en speciell sändning 
på måndagskvällen. 

För att se programmet så behöver man ha ett Face-
book-konto. Sedan är det bara att leta upp DNA med 
Åsa och Linda. Ett annat alternativ är att leta efter deras 
YouTube-kanal. De flesta programmen finns också där.

Linda jobbar också i det egna företag Dnacoachen 
(www.dnacoachen.com) i vilket hon tidigare åtog sig 
uppdragsforskning. Dock har hon just nu pausat detta 
då hon hjälper till i polisens Kalla fall-grupp i Region 

Åsa och Linda, en resurs att använda sig av!
Syd. Där jobbar Linda bland annat med familjesök-
ningar som utförs i polisens eget dna-register. Vid en 
familjesökning får man träff på personer som kan vara 
nära släkt (förälder, barn eller syskon) till den person 
som lämnat dna på brottsplatsen.

Linda har också startat ett nyhetsbrev Kunskapsmejl  
som man kan anmäla sig till via hennes hemsida. Ett 
mycket intressant nyhetsbrev kom i september som 
förklarar detta med kromosomkarta. Läs Kunskaps-
mejlet nedan.

De som kommer på vårt höstmöte får möta Linda 
Kvist, som kommer att föreläsa om hur man kan lösa 
en släktgåta med DNA.

Även Åsa har under den senaste tiden utvecklat 
ett eget företag vid sidan om hennes normala 
sysselsättning. Hon åtar sig uppdragsforskning (ej 
DNA-släktforskning) och gör fina släktträd (www.
familjegrenar.se).

Magnus Hellblom

Hallelåja!

Hoppas att allt är bra. Hösten närmar sig även om det 
fortfarande är ganska varmt ute på sina ställen. Med 
hösten brukar det följa en hel del kurser och föredrag. 
Jag tycker det är kul att bläddra igenom kurskataloger 
för att se vad som finns och i höst jag ska försöka ge mig 
på en distanskurs om geografiska informationssystem. 
Jag hoppas få en inblick i hur jag kan använda kartmate-
rial för att på olika sätt presentera min släktforskning 
- även om kursen inte på något sätt är riktad mot släkt-
forskning.

På tal om kartor - ett av mina favoritverktyg är Chromo-
som mapping hos dnapainter.com. Jag brukar kalla det 
för kromosomkarta.

Vad har jag för nytta av min kromosomkarta? Jo, föru-
tom att jag tycker det är häftigt att jag kan peka ut ett 
visst segment på en viss kromosom och säga att just det 
segmentet har jag fått genom min farmors morfar Hans 
Persson som levde mellan 1845 och 1922 - långt innan 
möjligheten för dnatest, så kan jag också veta om att jag 

segment gemensamt med mig, så är det på Hans Pers-
sons släktlinje bakåt i tiden vi ska leta efter vår ge-
mensamma ana. Med i beräkningen ska jag dock alltid 
ha att vi kan vara släkt på fler sätt. Hur fungerar det då? 
Jo, när jag fått en dnaträff och vet hur vi är släkt vet jag 
ju också var mitt och min dnaträffs släktträd går ihop. 
Där hittar vi vårt ”gemensamma anpar”.

Här är det jag och pappas nästkusin (syssling) Mats som 
är dnatestade. Om vi följer våra släktlinjer bakåt, ser vi 
att det är Anna och Hans där våra träd hakar i varandra  
- Anna och Hans blir då vårt gemensamma anpar.
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Tittar jag sedan i en kromosomvisare kan jag se vilka 
dnasegment jag och Mats har gemensamt. Hans och 
Anna är vårt gemensamma anpar men jag kan inte 
avgöra vilka segment som är från Anna respektive Hans 
utifrån träffen med Mats.

Däremot vet jag att de segment jag och Mats delar har 
jag definitivt fått via farmors mor Sara, Hans och Annas 
dotter (i det här exemplet utgår vi från den perfekta 
värld att det inte finns något annat släktskap mellan mig 
och Mats). 

När jag "målar in" dnasegmenten jag delar med Mats 
i min kromosomkarta hos dnapainter.com så fyller jag 
därför i att segmenten kommer från min farmors mor 
Sara. Det finns de som skulle fylla i att segmenten kom-
mer från paret Hans och Anna också, det gör man som 
man vill.

Ju fler matcher där jag hittar kopplingen desto fler seg-
ment kan jag måla in på min kromosomkarta (nedan).

Kromosomkartan hjälper mig att dokumentera de 
matcher där jag hittat vår koppling och jag kan få 
ledtrådar på vilken släktlinje jag borde leta när jag 
försöker hitta kopplingen till andra dnamatcher.

Som jag nämnde tidigare, det är en häftig känsla att 
veta att jag på ett speciellt ställe på en av mina kromo-

somer bär jag med mig dna från farmors far Hans och på 
ett annat bestämt ställe från min mormors far Nikolai. 
Personer jag aldrig träffat och som är borta sedan länge.

Månadens tre tips:

1.Om du inte redan har en rutin för att säkerhetskopiera 
din släktforskning (och annat viktigt också så klart) skapa 
en. Bestäm till exempel att tredje måndagen i månanden 
är det Säkerhetskopians dag.

2.Förvara någon av dina säkerhetskopior på en annan 
fysik plats än din dator, till exempel i molnet. 

3.Kontrollera i alla fall någon gång om året att säkerhet-
skopieringen verkligen fungerar och att du vet hur du gör 
för att få tillbaka informationen.

Har du något speciellt du vill att jag ska skriva om? Jag 
gör inte uppdragsforskning längre, men jag delar gärna 
med mig av det jag lärt mig och hoppas kunna inspirera 
dig till att komma vidare med din dnasläktforskning! Jag 
hoppas höra av dig!

Linda Kvist

Dnacoachen AB

linda@dnacoachen.com

Dnacoachen AB, 

Kropps Kyrkväg 30, 

25355 Mörarp, Sweden
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Program för DIS Syd hösten 2022
Reservation för ändringar – kontrollera på vår hemsida www.dis-syd.se

HÖSTMÖTE DIS Syd

2022-10-29
Plats: Medborgarhuset i Eslöv, sal B
Föredragshållare: Tom Glans & Linda Kvist
Tid: 13.00 -16.00
Inbjudan och program finns på sidan 5.

HELSINGBORG

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 mellan 4/10 – 29/11 kl. 17.30 – 
21.00.  Vi hjälper dig med dina frågor om Disgen, Dis-
byt, kartor 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

Bilder i Disgen - en kurs som består av tre torsdagar 10, 
17 och 24 oktober. Anmälan: 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: 2022-10-13

Tema: Kartor i Disgen, Lena Ringbrant Ekelund

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.

2022-10-22   2022-11-19   2022-12-10

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.

2022-10-16   2022-11-13   2022-12-04
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Program för DIS Syd hösten 2022
Reservation för ändringar – kontrollera på vår hemsida www.dis-syd.se

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 Begränsat antal 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.

2022-11-14
Tema: Utskrifter i Disgen.

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

SLÄKTFORSKNING ÖVER ØRESUND INSTÄLLT

Ledsamt nog tvingas vi ställa vår släktforskardag med 
Danske Slægtsforskere Helsingør den 15 oktober i Hel-
singborg. Arrangemanget flyttas till 2023. Kontakt- 
person 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.

2022-10-05
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. Efter 
en frågestund behandlas sedan något 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.

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

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

Lördagen den 12 no-
vember ordnas Arkiv-
ens dag på flera orter i 
Blekinge, Halland och 
Skåne. Årets tema är 
Myter och mysterier. 
DIS Syd kommer att 
medverka på några ort-
er. Kolla programmet på 
din ort med din släktfor-
skarförening. 

På Arkivens dag av-
slöjas en del av myterna 
och mysterierna som 
finns i arkiven. En del 
kan man hjälpa dig att få svar på. Annat får fortsätta att 
vara frågetecken ett tag till – tills den sista pusselbiten 
blir hittad, den som gör att bilden blir fullständig. Om 
det någonsin sker, den som letar i arkiven brukar oftast 
hitta nya spännande frågor att besvara.

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. 



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
  


