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Nu kommer vi i DIS Småland
till Nybro för att träffa dig!

Tid:   Lördagen den 20 oktober kl. 10.00-13.00

Plats:  Stadsbiblioteket (Mitt emot Folkets Hus)

Program:
Soldatregistret i Eksjö,

omfattar soldater i Kalmar och Jönköpings län.

Elisabeth Leek visar och berättar om sitt arbete.

Kyrkböckerna på Internet

Vi har med oss vår samling av

Småländska CD-skivor för släktforskare

Efter mötet går vi till ett närbeläget kafé för
en gemensam fika.

Vi hälsar alla våra medlemmar och
andra intresserade hjärtligt välkomna

till en trivsam stund.

Har du lust att skri-
va i vårt Medlems-
Blad?

Det kan handla om precis vad som
helst, bara det har med släktforsk-
ning att göra.
Det kan beskriva olika tekniker för
att hitta sina anfäder eller kanske
hur du av en ren lyckträff hittade
någon. Du kanske har en speciell
teknik att registrera anfäderna el-
ler har hittat ett bra program som
du använder.

Du kanske vill ha en egen spalt för
kåserier om släktforskning.

Vi kan behöva någon som är på aler-
ten när det gäller datorer, nya pro-
gram och tillbehör. Har du lust? Hör
av dig i så fall!

Vi behöver tips på olika uppfinningar
som kan underlätta för oss. Jag vet
inte vad det kan vara, jag har ju inte
ens hört talas om den. Du får nu
chansen att beskriva din alldeles
egen grej eller tillbehör.

Hör av dig till redaktören. Jag lovar
att du blir väl mottagen.
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Ordföranden har
ordet...
Hösten har kommit. Bakom oss har
vi en behaglig sommar.

Släktforskardagarna i Borås 24-26
augusti var ett trevligt avbrott. Ett
60 tal utställare var på plats. Största
montern hade DIS. Alla region-
föreningarna var representerade.
Vi hade med våra CD-skivor om
Småland. Vid vårt bord fanns också
Elisabeth Leek, som svarade på frå-
gor om soldater i Småland. Hela sty-
relsen var på plats. Jan Jutefors
deltog i redak-törskonferansen på
fredagen och Börje Jönsson i
cirkelledarkon-feransen på lörda-
gen. Utställningen var belägen i
Folkets Park. Många av deltagarna
bodde på den närbelägna camping-
platsen. Stämmo-middagen var an-
ordnad på g:amla I 15. Dit skulle vi
ta oss med hjälp av utlovad buss.
Det kom ingen buss. Vi fick anlita
taxi. Detta gjorde att vi  missade
c:a en timma av middagen. Tyvärr
fungerade ej hemtransporten heller.
Tråkigt när det blir så.

Kerstin Wiik i Boxholm blev med-
lem nr 14000 i DIS och anmälde sig
också till DIS-Småland. Vi hälsar
Dig välkommen!

Den nya CD-emigranten har nu ut-
kommit. Vi hoppas att föreningen
får den levererad snarast, för att vi
ska kunna visa den vid höstträffen
i Nybro 20 oktober.

Väl mött!

Rune Elofsson

Norrgränna byalag

Norrgränna Byalag är en liten för-
ening belägen i Kristdala i Kalmar
län. De har gjort en CD-dokumen-
tation över byarna Dabbekulla,
Libbekulla, Mellingerum, Möllekulla,
Röstorp, Sjökrok och Sjöändemåla.
Det handlar alltså om norra delen
av Kristdala socken.

Enligt baksidestexten har man hål-
lit på i 10 år och samlat material och
man har fått ihop 2 200 filer. Den
är gjord i HTML-format, så man
måste ha en webbläsare installerad.
Fördelen är sedan att man inte be-
höver installera skivan på datorn.
Startmenyn består av länkar till
varje by, länk till ett personregister
för hela skivan och så en länk där
man berättar om skivans tillkomst
och har lite förklaringar.

När man har klickat in sig på byn
så finns länkar till dels byns historia
och dels varje fastighet i byn. Här
är olika färg på knapparna så att
man kan se om det är en mangårds-
byggnad, torp, husgrund eller övrigt.
Under fastigheterna finns en kort

Småländska CD-
skivor för släkt-
forskare

av Jan Jutefors



presentation med fotografi och se-
dan kan man läsa mer om perso-
nerna som har bott på gården.
Klickar man på den länken får man
upp en lista på alla familjefäderna
med klickbara länkar. Klickar man
vidare så får man upp familjefakta
om hustru och tid för gifte, alla barn
och tom om de haft pigor och
drängar på gården med deras namn,
födelsetid och ev. födelseplats. Det
kan finnas fler uppgifter här som
t.ex. notis ur domstolsprotokoll.
Klickbara länkar
finns om perso-
nerna har flyttat
inom byarna mm.

Här finns personer
från 1500-talet och
framåt. De tidi-
gaste namnen är
hämtade från
jordeböcker/mantalslängder/dom-
böcker.
Bilder finns på alla boningshus som
finns kvar idag, men inte på hus-
grunder. De flesta bilderna är tagna
under 1990-talet, men det finns även
ett flertal gamla bilder. Det ska fin-
nas över 700 bilder.

Väldigt mycket personhistoria finns
det, men även mycket historia om
byarna och trakten, men det är väl
vad som ska vara på en sådan här
skiva.

Konstigt och förvirrande nog är
personregistret upplagt efter för-
namnet! Den enda förklaringen till
det är som jag kan se det att man
inte har alla efternamn och då har
man valt att sortera på förnamnen
istället. Bra är däremot att alla nam-
nen har länkar till respektive gård.
Det är ett väldigt klickande på län-
kar fram och tillbaka, men är man
van vid att vara ute på Internet så
är detta inget som helst problem.

CD-skivan är mycket ambitiöst
gjord och har man härstamning från
den här trakten så tycker jag att den
är väl värd sina pengar.

Kontaktaperson: Barbro Sander,
Tfn: 0491- 750 30.
E-post: 049175030@telia.com

Kalmar 1397.

Välkommen till medeltiden!

Det här är en interaktiv rundvand-
ring på Kalmar Slott och man får
lära sig om försvar, samhällsklasser,
religion, handel, hur människor var
klädda.

Självklart får man
också lära sig om
Kalmarunionen
som var huvudte-
mat när Kalmar
firade 600-års-
jubileum 1997. Till
skivan hör också

en faktabas på internet. Egentligen
är det ett läromedel för grundskola
och gymnasium, men jag tycker nog
att andra också kan hitta små korn
att ta tillvara.

Släktforskare har kanske inte så
mycket att hämta här, utom att just
få en lättfattlig och ändå ganska in-
tressant utflykt till medeltidens Kal-
mar.

Vad jag saknar på den här skivan är
lite liv och rörelse. Slottet är lika
stendött på medeltiden som det är
just nu och det var det minsann inte
i verkligheten. Där var en himla
massa liv och rörelse och jag tycker
nog att man kunde ha skapat lite fi-
gurer befolkade slottet och att man
hade fått lite autentiskt ljud. Lite
knarrande ljud finns på någon plats,
men annars är det tyst.
Varför kunde det inte ha varit lite
medeltida musik i något hörn.

All fakta får man läsa sig till själv
och har man då satsat så mycket
tid och pengar på det här projektet,
så känns det lite fattigt. Det kanske
skulle ha varit en följeslagare med,
som hade berättat om slottet istäl-

let. Nu går man ganska planlöst
fram och tillbaka och alla kanske
inte får så mycket sammanhang i
det hela. Risken finns att man ham-
nar på samma ställe ingen efter en
stund och då blir det tråkigt.

Vena socken, del 1-2.

Nu har Småländsk bygdehistoria
del IV sett dagens ljus. Den här
gången handlar det om Vena
socken. Det var tydligen så mycket
material så att det blev 2 CD.
Kvaliteten är inget att säga något
om egentligen, för de här skivorna
är gjorda med samma omsorg som
de tidigare delarna i bygdehistorian
.
Mycket bilder finns på skivorna och
många personskildringar finns
också med från de olika gårdarna i
socknen.

Jag lyfter på hatten för de här ski-
vorna. Har du släktingar i denna
socken, så köp skivorna.

Paleografi - en studie i hand-
skriftläsning.

Det här är ju ingen småländsk cd,
men jag tar ändå med den därför
att det är ett mycket bra hjälpme-
del med många övningsobjekt för
att läsa gammal stil och skrivsätt.
Här finns drygt 600 olika skrift-
prover från mycket tidiga dokument
till 1800-talets böcker med tyska
frakturstilar. Det är ju kanske inte
är så svåra att läsa den sista, men
här finns exempel för alla från den
mest avancerade paleografen till
den som är helt novis på att läsa
texter.

Facit finns till varje text, men som
släktforskare behöver man kunna
läsa olika stilar och handskrifter och
det gäller att öva och öva och åter
öva, så ta inte ta fram det med en
gång.



Avsändare:
DIS Småland
Ryssbyvägen 15
380 30  ROCKNEBY

B  Föreningsbrev

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning åter-
sänds försändelsen med nya adres-
sen på baksidan

Porto betalt

Porto Payee

Vill du ha uppgifter från dessa CD-
skivor så kontakta redaktören för
vidare information.
Vi har också alla våra skivor med
på alla möten, så att du kan ta en
titt på dem.

KGF:s databas 1999
Klara-skivan. Rotemansregistret
för Klara-kvarteren i Stockholm.
Leif Viréns vykort  från Abb... till
Axa...
Norrgränna byalag: Dokumenta-
tion över byarna Dabbekulla,
Libbekulla, Mellingerum, Mölle-
kulla, Röstorp, Sjökrok och Sjöände-
måla.
Paleografi. Studier i handskrift-
läsning.
Register till Släkt och Hävd
1950-1999.
SMED-skivan 2. Föreningen för
Smedsläktforskning.
Småländsk bygdehistoria I:
Tuna gamla socken
Småländsk bygdehistoria II:
Frödinge socken
Småländsk bygdehistoria III:
Rumskulla socken
Småländsk bygdehistoria IV:
Vena socken
Söder i våra hjärtan. Människor
och miljöer i Stockholm 1870-1930.
1881 British Census and Natio-
nal Index. England, Scotland, Wa-
les, Channel Islands, Isle of Man,
and Royal Navy.

CD-skivor
i föreningens ägo

Ska någon CD-skiva ingå i ditt bib-
liotek, så ska det först och främst
vara den här.

Register till Säkt och Hävd
1950-1999

Nu har det äntligen kommit ett re-
gister Genealogiska Föreningens tid-
skrift Släkt och Hävd.
Det omfattar alla nummer från för-
sta början till sista numret för år
1999.

Det är ett helt sökbart register, där
man skriver in ett sökord och så får
man upp i vilken/vilka artiklar och i
vilket nummer det finns. Man kan
söka på namn eller egentligen söka
på vilket ord som helst.
Det tar några minuter innan man
kommer underfund med sökningen,
men sedan går det ganska bra.

Det bästa med den här skivan var
att den var så billig. Den kostade
en hundring, men det är det värt
eftersom det är ganska besvärligt
att hitta informationen genom att
söka genom varje tidskrift.
Tänk om det kunde komma en upp-
datering varje år också som man
kunde ladda ner från GF:s hemsida
i slutet av varje år. Det är ett öns-
ketänkande, men vem vet....

Du vet väl att du kan
komma åt DISBYT ge-
nom din mobiltelefon. Du
gör detta genom wap-
tjänsten.

Databasen består av mer
än 3 milioner personer

Adressen är:    http://
www.abc.se/~disbyt/

Nu kommer du även åt
DISBYT i Finland. Den här
nystartad och databasen
består av ca 30.000 per-
soner som levt före
1909.

Adress:   http://
frigg.abc.se/~disbyt/
finland/

DISBYT  i Norge har
adressen:   http://
w w w . d i s n o r g e . n o /


