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Lördagen den 28 oktober ordnade jag som ut-
bildningsansvarig i DIS-Syd en fortsättning på 

samarrangemanget med Slægt og Data DIS Helsingør 
i oktober 2016 i Helsingör. Temat på årets träff var 
Släktforska på bägge sidor om Öresund.

Vi träffades på Träffpunkt Sköldenborg, på Heb-
sackersgatan 6 i Helsingborg. 12 medlemmar från 
DIS-Helsingör hade rest över sundet och från DIS-Syd 
deltog 28 medlemmar. Klockan 10 hälsade jag alla 
välkomna och berättade hur dagsprogrammet såg ut. 
Vi hade i förväg bestämt oss för två ämnen och grupp-
arbete om dem för denna träff. 

Formanden Jørgen Petersen från Slægt & Data 
DIS-Helsingør började med att ge oss instruktioner 
om Arkivalier Online och hur man letar i danska 
kyrkoböcker och folketaellingar. Efter avbrott för kaffe 
med en saftig bit toscakaka så blev det gemensamt 
arbete i Arkivalier Online. Det var mycket lyckat då 
vi alla hjälpte varandra, så det blev blandat svenskar 
och danskar. 

Till lunch serverades tre olika smörgåstårtor med 
kalkon & kyckling, skinka & ost och räkor & crabbfish. 
Smörgåstårta var ett önskemål från gästerna från 
Danmark, med öl och vatten. Lunchen blev mycket 
uppskattad.

Släktforskardag i Helsingborg 
DIS-Syd och Slægt og Data DIS Helsingør 

På eftermiddagen visade och berättade jag om 
bouppteckningar och bouppteckningsregister på 
ArkivDigital, hur man hittar i dem och hur de sven-
ska bouppteckningarna ser ut. Efter en kaffepaus med 
en annan god kaka, fortsatte vi med att alla hjälpte 
varandra i smågrupper, med både bouppteckningar på 
ArkivDigital och att söka i Arkivalier Online.

Även i år hade vi ordnat så att alla närvarande fick en 
gratisvecka på webbversionen av ArkivDigital, basabon-
nemanget inklusive registret 1950 års befolkning.

Årets upplägg av vår gemensamma släktforskardag 
var mycket uppskattat, särskilt att arbeta i smågrup-
per. Många av deltagarna hittade nya uppgifter om 
sina anor på båda sidorna om Öresund. Avslutningsvis 
bestämdes att en ny liknade träff ska anordnas hösten 
2018 i Helsingør.

Jag vill dessutom tacka för all den hjälp jag fick 
med arrangemanget av Gunilla Behrens och Birgitta 
Svantesson  från Kullabygdens Släktforskare, DIS Syds 
kassör Marie Munke samt Lars-Åke Sellberg och Ann-
Charlotte Lindberg från Lunds Släktforskarförening.

Anders Lindberg
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Nöjda arrangörer Anders och Jørgen
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