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Här är det 

Från E4 norra infarten 

Från E4 södra 
infarten 

Vägvisare

Församlingshemmet Värnamo
Program:

10.00  Samling, fika, förevisning av Disgen,
           Disbyt, CD-skivor mm.

11.00  Årsmötesförhandlingar

12.00  ca Lunch

Efter föredraget frågor och fortsättning av förevisning mm.

14.30  ca Kaffe

Anmälan om deltagande, för att kunna beräkna lunch och kaffe, senast den 25 januari till
Rune Elofsson. Tfn: 0381- 129 94. E-post: rune.elofsson@telia.com.

VÄLKOMNA TILL ETT MYCKET INTRESSANT ÅRSMÖTE

13.00  Lars Thor berättar om Glasbruken och deras arkiv.
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Ordföranden har
ordet...

Köp DIS-nålen!

Visa sin tillhörighet!
Bär DIS-nålen!

Köp DIS-nålen
på nästa medlemsmöte
eller kontakta närmaste

styrelsemedlem.

Vi söker faddrar!

Vi behöver fler faddrar, främst i
Kronobergs och Jönköpings län.

Har du lust?

Ring Jan Jutefors Tfn: 0480-
665 65 så får du veta mera.

Tack Ingemar!
Tyvärr har vår pc-fadder Ingemar
Johansson i Aneby blivit sjuk och
kan omöjligt fortsätta som fadder.
Vi vill överlämna en symbolisk
blomma som tack för ditt ovärder-
liga arbete.

Ännu ett släktforskarår har gått till
ända med många kontakter med an-
dra släktforskare.

Det tycks bli alltmer populärt att
släktforska. Möjligheterna att söka
på Internet och få kontakter via e-
post är lätt oavsett avstånd.

Digitalkameran börjar allt fler att
använda. Detta är troligen några av
de saker som gör släktforskningen
ännu populärare.

Släktforskarprogrammet Disgen 8
har blivit lyckat.

Vi försöker under året att ha mera
utbildning i Disgen 8. Önskemål om
kurs i bildhantering har också fram-
förts.
Vi planerar för en användarträff i
början av maj.

Jag hoppas att även detta år kom-
mer att bli ett bra släktforskarår.

Gott Nytt År!
Rune Elofsson

Disbyt
Du har väl skickat utdrag till Dis-
byt.

Det spelar ingen roll om du inte har
så mycket. Du är lika välkommen
ändå.
Skicka utdraget med e-post till Arne
Johansson.



Jönköpings lantvärns-
brigad 1808-1809

Josef Rydén

Den 14 mars 1808 utfärdade Gus-
taf IV Adolf förordningen om lant-
värn. Samma dag förklarade Dan-
mark krig mot Sverige.

I förordningen uppmanades varje
ogift och med friska lemmar försedd
yngling mellan 18 och 25 år att hålla
sig redo att gripa till vapen.  Detta
är Sveriges första värnpliktsarmé.
För kungen var det viktigt att för-
svaret blev en nationell angelägen-
het som hela folket stod bakom och
stödde. Det skulle dessutom, räk-
nade han med, stärka hans egen
ställning.

12 dagar senare modifierades för-
ordningen. Man maximerade styr-
kan nu till 30.500 man, vilket inne-
bar att det blev var fjärde eller femte
man mellan 18 och 25 år skulle bli
uttagen.

Landshövdingen ålades att ta ut
friska och raska ynglingar som inte
behövdes hemma, i åkerbruk eller
andra näringar. Undantag skulle
göras för dem som börjat en ämbets-
mannabana, för arbetare vid fabri-
ker och bruk, för hantverksgesäller
och för skomakare, skräddare m.fl,
samt för hemmansbrukare och tor-
pare med jordbruk. Med så många
undantag blev det omöjligt att ställa
upp 3 bataljoner om sammanlagt
1.800 man. Sammanlagt lyckades
man inte få ihop fler än 1.350 man.

Med olika kampanjer i rojalistisk
anda och med storvulna ord, för-
sökte man få ihop folk. Det kompo-
nerades t.o.m. en sång. Tegnér dik-
tade en ”Krigssång för skånska
landtvärnet” och i Jönköping publi-
cerades sommaren 1808 en lant-
värnssång författad av Hans Olof
Sundelius. Melodin hämtades från
Bellmans hyllningsvisa till Gustaf

III ”Gustafs skål”.

Utskrivningen stötte på stora svå-
righeter. Många hade mer eller min-
dre giltiga skäl för befrielse, om inte
annat så skyndade man sig att gifta
sig eftersom utskrivningen bara
gällde ogifta. Många lejde också en
ersättare.

Lantvärnet insats blev ett enda stort
fiasko. De unga männen var illa för-
beredda, deras utrustning var under-
målig och de sanitära bristerna vid
förläggningarna var oerhörda. I strid
uträttade de egentligen ingenting.
Vid skärgårdsflottan uträttades lite,
men mannarnas tillstånd vid debark-
eringen var så usel att många av-
led.

För kungen blev lantvärnet precis
motsatsen till hans avsikt. Opposi-
tionen använde misskötseln som ett
av sina huvudargument mot kungen.

Bataljonerna fördelades på tre fron-
ter: Första bataljonen kommendera-
des först till västra och sedan till
södra arméerna och därefter tillbaka
till Jönköping.  Andra bataljonen
skickades via västra armén till
Åland. Av tredje bataljonen fördes
en del till skärgårdsflottan. Dödlig-
heten uppgick till cirka 150 man och
dessutom saknades ytterligare 100
man och lika många uppgavs vara
rymda eller fångna. Det totala bort-
fallet för Jönköpingsbrigaden var
således ca 25 %.

Vid Krigsarkivet förvaras ett omfat-
tande källmaterial från lantvärnets
historia. Jönköpingsbrigaden upptar
flera kartonger. I anslutning till detta
material har löjtnant Artur Zetter-
sten författat en ”Kortfattad histo-
rik öfver Jönköpings brigaden”, vil-
ken finns handskriven på några
folioblad i första kartongen. Denna
historik återges här utan förkort-
ningar, bara några hänvisningar till
akterna har uteslutits.

Kortfattad historik öfver
Jönköpingsbrigaden

Upprättad av Artur Zettersten,
Löjtnant

Jönköpings landtvärnsbrigad

Brigaden indelades enl. Kungl.
brefvet den 26 mars 1808 i 3
bataljoner á 600 man hvardera.
Befälsmötet började i Jönköping den
6 maj för alla 3 bataljonerna.
Brigadsbefälet upphörde den 19
aug. 1808.

1 bataljonen

Enl. just. order den 2 juni 1808
sammandrogs bat. I Jönköping den
15 och 17 juni och afgick till södra
arméen redan den 27 juni. Den in-
träffade i Åstorp, Åsbo hd, den 29
juni.

I Skåne stannade bat. 7 dagar, un-
der hvilken tid bat.chefen, major
Morath själf exercerade folket
kompanivis, hvarje kompani under
3 ½ tim. och officerarne dessutom
1 tim. dagligen med början kl 3 f.m.

Enl. just. order af 28/6 skulle bat.
afgå till västra arméen och ankom
till Tanum i Bohuslän den 13 juli
1808 (Armfelt till Konungen 18/7
1808). Bat. förlades tillsvidare
bakom linien för att exerceras. Bat.
kvarteret: Grebbestad. Bat. mar-
scherade sedan vidare och intog läg-
ret vid Mossleberg (Skee).

Enl. bat. order den 19 aug. skulle
jägaredivisionen ofördröjligen upp-
bryta från Grebbestad till Högsäter,
dit divisionen ankom den 20 aug.
Jägaredivisionens befäl fick åter-
vända till bat. och divisionen ställ-
des under befäl af fanj. Lindeberg.
I affären vid Berby den 12 septem-
ber deltogo 86 man. Flera kunde ej
deltaga, emedan brukbara gevär fat-
tades. ”De hade med sitt befäl varit
illa deran, om chargen blifvit mera



allmän”. Enligt en besigtning af
divisionens persedlar den 28 sept.
funnos inga brukbara.

Enl. just. order 17 okt. skulle bat.
afgå fr. västra till södra arméen. Den
25 okt. uppbröt också bat. från
Mossleberg. Jägarne, som varit vid
4 brigaden, förenade sig med batal-
jonen vid Svarteborg. Till Uddevalla
ankom bat. den 28 okt. och Halm-
stad passerades den 2 novr. Under
hela marschen till Skåne regnade det
beständigt utom 2 dagar. Truppen
for mycket illa, ty största delen voro
barfota och illa beklädda.

Bataljonen förlades på gränsposte-
ring vid Kullen.

Enl. just. order 12 dec. 1808 skulle
bat. afgå från Skåne till Jönköping.
Bat. uppbröt från Västra Karup den
23 december kl. 2 e.m. sedan den
samma morgon släckt en större elds-
våda därstädes, och ankom till Jön-
köping den 27 dec. 1808. Bataljon-
ens utmärkta och högtidliga in-
marsch i Jönköping (omnämnes i
särskilt dokument).

2 bataljonen

Enl. just. order 4 juni 1808 samman-
drogs bataljonen i Jönköping den 17
och 23 juni och afgick till västra
arméen den 4 aug.

På grund af hertigens order 12 och
17 sept. samt 1 okt. 1808 afgick bat.
19 sept. från Vänersborg. Den var
först ämnad att tjänstgöra vid
artilleriet i Stockholm, men beordra-
des sedan till Åland, dit den ankom i
början af oktober.

Under marschen till Stockholm var
bat. utan både skor, hattar och klä-
der. Mer än 100 man voro alldeles
barfota och fingo tåga så till fots den
7 ½ mil långa vägen från Väners-
borg till Lidköping. Därifrån fort-
skaffades bat. med skjuts. I Stock-
holm fick manskapet endast 1 skjorta
och 1 par strumpor per man. Häri-

genom voro de visserligen skylda,
men man kunde ej hålla dem fria från
ohyra.

Efter ankomsten till Åland förlades
bat. först i Eckerö socken, men mar-
scherade den 27 okt. till Jomala.

Under vinterns lopp afsände bat.
chefen, major Boije det ena beve-
kande brefvet efter det andra med an-
hållan om att få kläder till folket.
Först den 10 mars 1809 kunde emel-
lertid bat. från Signildsskär afhämta
kläde och foder m.m. till 430
munderingar, som ditsändts af krigs-
departementet. Förfärdigandet skulle
då börja af bataljonens skräddare,
men då kom istället reträtten från
Åland. Den 1 april kunde ändtligen
skräddarne börja sitt arbete och
midten af maj voro munderingar fär-
diga till den då mycket decimerade
bataljonen. Den 4 maj hade bat.
dessutom erhållit strumpor och skor,
men inga skjortor.

Enl. just. order 9 dec. 1808 skulle
bat. sammanslås till 2 kompanier,
men bat.chefen skulle tillsvidare bi-
behållas.

På sommaren 1809 kommenderades
af bataljonen på sjön: löjtn. Folkberg
och fänr. Stjernspetz, 4 underofficer-
are och 200 man. De embarkerade
vid Octala bruk i Roslagen den 21
maj 1809.

Den öfriga delen af bat. synes ha
blifvit hempermitterad. De på flot-
tan kommenderade fingo göra hela
detta års sjöexpedition och afgingo
med tågmarsch från Stockholm till
Jönköping den 17 okt. 1809.

3 bataljonen

Enligt hertigens just. order den 27
juli 1808 skulle 1 och 2 bataljone-
rna kompletteras till sin fulla styrka
ur den 3. Dessutom skulle ett kom-
pani genast samlas till exercis i Jön-
köping. Till följd häraf samlades i
Jönköping under den 9, 11 och 13

aug. 499 man, af hvilka omkr. 300
voro afsedda till 1 och 2 bataljon-
ernas komplettering och återstoden
ordnades på ett kompani, af hvilket
dock större delen synes legat på sjuk-
husen. Det var därför endast med
svårighet, som bat.chefen Löwenad-
ler kunde afskicka de kommende-
ringar till kanonsluparna, som be-
ordrades af hertigen den 10/8 och 6/
9 och 23/9 1808.

Den 18 aug. afgick emellertid löjtn.
Löwenadler med 1 und.off. och 42
man från Jönköping till Västervik för
att embarkera på den därstädes va-
rande kanonslupen N:o 19. Denna
kommendering återkom till Jönkö-
ping den 5 mars 1809.

Den kommendering, bestående af 2
officerare, 2 underofficerare och 84
man, som enl. ordern den 6 sept.
skulle vara i Västervik den 22 sept.,
kunde däremot ej afgå fullständig.
Den 20 sept. afgingo emellertid 2
sub.off., 1 und.off. och 64 man.
Flera friska funnos ej att tillgå. Den
28 aug. kunde de resterande afsänd-
as (1 und.off. och 20 man.).

Enl. ordern den 23 sept. afsändes un-
der den 10 och 14 okt. ytterligare 2
und.off. och 36 man till Västervik.

Att dessa sista kommenderingar
kunde afgå från Jönköping berodde
därpå, att en del manskap i enlighet
med hertigens order den 8 sept.
skulle afgå från västra arméen till
Jönköping. Den 26 aug. hade näm-
ligen bestämts, att bataljonernas
styrka skulle sättas till 500 man, och
den 8 sept. bestämdes nu, att 1 och
2 bataljonerna skulle hemskicka det
öfverskjutande manskapet till 3
bataljonen. På så vis ankom till Jön-
köping den 24 sept. 43 man från 2
bat.och den 9 okt. 25 man från 1 bat.

Om detta manskap skrifver bat.chef-
en, kapt Löwenadler till öfv. Bennet
den 29 okt: ”det är faseligt hvad de
från Västra Arméen hit ankomne
Landtwärnister sedt ut, jag har måst
låta elda Badstuga åt dem, och or-



dentligen flera dagar å rad tvätta
dem, för att få dem se ut som män-
niskor”.

De båda sista sjökommenderingarna
fingo aldrig embarkera. Kanon-
sluparna erhöllo order, att gå till
Stockholm utan landtbesättning.
Den 4 december återkommo de till
Jönköping utgörande alltså 2 office-
rare, 4 underofficerare och 120 man.

Sammanslagna bataljonen

Enl. just. order 8 dec. 1808 skulle
Jönköpings 3 landtvärnsbataljoner
sammanslås till en bataljon på 6
kompanier, men skulle, enligt en föl-
jande dag utfärdad order, bibehålla
sitt bataljonsbefäl, tills hela truppen
sammanstötte.

Då f.d. 1 och 3 bataljonerna sam-
manstött i Jönköping, organiserades
de på 4 kompanier. Landtvärnet får
permitteras med bibehållande af 200
man under vapen. Enl. just. order 29
dec. behöfde endast 100 man vara
under vapen i Jönköping. Den 2
bataljonen kom, såsom ofvan nämn-
ts, aldrig att ingå i den samman-
slagna. Den kvarstannade ju på
Åland och på sommaren 1809 sän-
des största delen till sjös.

Enligt just. order 9 jan. 1809 skulle
officerarne vid 1 och 3 bataljonerna
hemförlofvas och ersättas från
Jönköpings reg. 1 kapten skulle kom-
menderas som bat.chef och 4 sub.
officerare som kompanichefer samt
dessutom en fanjunkare som adju-
tant.

Den 25 jan. 1809 egde sammanslag-
ningen af 1 och 3 bataljonerna rum,
då kapt. C. L. De Maré öfvertog be-
fälet.

Under den följande tiden decimera-
des bataljonen hastigt genom rekry-
teringen af länets regementen. Så
 öfverfördes till Jönköpings reg. Och
vargering den 30 jan. 148 man.

Den 9 maj 1809 upplöstes den sam-
manslagna bataljonen. Följande dag
afgick till Skåne allt befäl af
Jönköpings reg., som gjort tjänst vid
landtvärnet.

Vid upplösningen var fänrik Forss-
mark med 1 underofficer och 30 man
på bevakning af ryska krigsfångar i
Eksjö. Även detta detaschement
hemförlofvades den 19 juni

Detta är en bearbetning av artikeln som tidigare
har varit publicerad i Småländska kulturbilder,
meddelanden från Jönköpings läns hembygds-
förbund, XLIV, 1971.

Publicerad med tillstånd av författaren.

Småländska CD-
skivor för släktfors-
kare

Jan Jutefors

Så är det dags igen att plocka bland
nya CD som har dykt upp.

1881 British Census and
National Index.

Det här är den Brittiska folk-
räkningen 1881 och den omfattar
hela Storbritannien, dvs. England,
Skottland, Wales, Kanalöarna, Isle
of Man och Royal Navy.

Det här är en mycket omfattande
samling. Den omfattar inte mindre
än 25 st cd-skivor, av vilka en är en
installationsskiva för läsaren, 8 st är
namnindex och resten är uppdelade
på olika områden.

På indexskivorna hittar man namn,
”relationship” dvs om det är hustru,
man eller sonen i huset, födelseår,
födelseplats och vilket census som
personen tillhör. När man har hittat
sin person i indexet är det dags att
flytta över till census-skivan och ta
fram resten av familjen.  Var vid-
synt när du letar på namn. Tyvärr
är det inte så lätt för engelsk-talande
att stava rätt. Letar du emigranter i

Amerika så vet du om problemet och
det är likadant här. Har du tur så
står födelseorten i census och då kan
du leta på Sweden och t.ex. Calmar.
Jag gjorde misstaget att leta på Kal-
mar och fick ingen träff alls, men
när jag stavade med C istället gick
det bättre.

Hur många smålänningar som finns
med på den här vet jag inte, men
säkerligen finns det en hel del som
kanske fastnade i England istället för
att fortsätta till Amerika. När jag
slog på födda i Sverige så fick jag
upp

Är den här samlingen värd sina
pengar då? Ja, med tanke på att den
omfattar 25 cd och den kostade 25
dollar (ca 250 kr) så tycker jag nog
det. Du kan skicka efter den från
Mormonerna i Salt Lake City, men
tänk på att frakten från USA kostar
mera än cd-skivorna. Tyvärr så har
skivorna gått upp i pris sedan vi
köpte dem. Vi köpte i på våren 2001
och då betalade vi 250 kr, men på
släktforskardagarna hade de gått
upp till 395 kr. Kontakta Mormon-
kyrkan i Sverige tfn: 031- 7788 976.

Söder i våra hjärtan. Männis-
kor och miljöer i Stockholm
1870-1930.

Det här är en skiva som innehåller
mycket. Du får veta nästan allt om
hur livet var på söder i Stockholm
under den här tiden. Man tar upp hur
industrierna var, hur skolan, bostä-
derna, fritiden mm. Väldigt mycket
bilder finns med olika ämnen. Dess-
utom finns rotemansarkivet, ett slags
folkräkningsböcker som beskriver
personerna på de olika adresserna.

Här hittar du dina släktingar som
flyttat upp från Småland. Det står i
regel var personerna är födda, när
de är födda och adressen. Har de
flyttat står också deras nya adress,
utom när de flyttat utanför området
för då står bara till vilken rote eller
ort de flyttat till.



Detta är en skiva där man får en klar
bild hur livet på Söder tedde sig un-
der dessa 30 år före och efter förra
sekelskiftet. Sökmotorn för perso-
ner är mycket detaljerad. Det går att
söka på det mesta, tom om du bara
har ett födelseår. När man fått upp
personen man söker finns en länk
att klicka på för att få upp ett foto-
grafi på fastigheten de bodde på.
Jag hittar faktiskt inga brister med
den här skivan.

Köper du den på Släktforskar-
förbundet, så får du din vanliga
medlemsrabatt.

Klara-skivan

Den här är bara rotemansregistret
för Klara-kvarteren i Stockholm
1878 – 1926. Den fungerar på
samma sätt som söderskivan med
sökmotorn på personerna, men det
är allt. Den har inga som helst bil-
der eller något annat. Nja, det är väl
inte riktigt sant, den har lite infor-
mation om vad rotemansarkivet är
för något, men den är inte på något
sätt som söderskivan. Man får ju
verkligen hoppas på att den kom-
mer att utökas i framtiden så att den
blir lika omfattande som söder, för
då blir det också roligt och intres-
sant att jobba med den här skivan.

Söker man personer och det gör man
ju som släktforskare, då är den ju
bra.

Släktforskarförbundet har denna
också.

Jag ser mycket fram emot skivan om
Gamla stan som kommer till Stock-
holms 750 års-jubileum 2002. Den
lovar väldigt mycket ifråga om ma-
terial. Den lär bli ännu bättre än Sö-
der-skivan och då vill det inte säga
lite. 2002 är ju faktiskt i år, så jag
kan knappt bärga mig.

ANBYTARDAG

Lördagen den 16 mars
2002 i Emilkraftens lokal
i Mariannelund.
Samarbete mellan Eksjöbygdens
och Vimmerby-Hultsfreds släkt-
forskarföreningar.

Program
10.00  Samling med kaffe i Bröd-
stugan, Mariannelund

10.30  Anbyte. Under dagen pre-
senterar Bengt Petterson ”Marian-
nelundsboken”.
-15.00  Radiomuséet är öppet (i käl-
larvåningen).

Denna dag dag är främst inriktad
på att utbyta erfarenheter i vårt
forskningsarbete i följande socknar/
församlingar:
o Eksjö:  Eksjö landsfs, -stadsfs,

Hässleby, Kråkshult, Bellö,
Ingatorp, Hult, Edshult, Mellby
och Höreda.

o Hultsfred: Hultsfred, Lönne-
berga, Målilla, Järeda, Virse-
rum, Vena, Tveta och Mörlun-
da.

o Vimmerby:  Vimmerby landsfs
–stadsfs, Rumskulla, Pelarne,
Frödinge, Locknevi, Djursdala,
Södra Vi och Tuna.

o Oskarshamn:  Kristdala

(Ange även andra församlingar ut-
anför området, som du är intresse-
rad av)

Tag med antavlor, släktböcker,
hembygdslitteratur, kartor mm. CD-
skivor med Smålandsanknytning,
(Sveriges dödbok 1950-1999 fin-
ns).

Internetanslutning finns tillgänglig.
Kopiering till självkostnadspris.

PLF med databasen, Smålands
soldatregister (Kalmar o Jön-
köpings regemente) och DIS-Små-
land medverkar.

Brödstugan  serverar ”Dagens rätt”,
55:-, fika mm.

Anmälningsblanketten, som är un-

derlag för anbytarförteckningen,
kan skickas efter från och insän-
des senast  1 mars 2002 till:
Rune Elofsson, Duvgatan 10, 575
34 Eksjö. 0381-129 94.
E-post: rune.elofsson@telia.com

Kostnad: 80:-/deltagare.
I summan ingår förmiddagskaffe
och anbytarförteckning som ut-
sänds c:a en vecka före anbytar-
dagen.

Till Dig som undrar vad ett anbyte
är kontakta någon av oss på enk-
laste sätt så berättar vi mer:

Eksjöbygdens släktforskarföre-
ning :
Elisabeth Leek Tfn: 0140-212 25
E-post:
         elisabeth.leek@mail.bip.net

Vimmerby-Hultsfreds Släktforsk-
arförening :
Per-Arne Svensson 0495-412 28
E:post:
       per.arne.svensson@home.se

Jag har en ide att göra en särskild
förteckning med ”Amerikanare”
som söker ättlingar i dessa trakter
(Rune Elofsson).

Alla hälsas välkomna till en
givande Anbytardag.



”Upphittat” i fb för Hässleby 1862
men troligen hemmahörande i
Hylletofta.

Larsson, Josefina (3:3279).

L e v n a d s b e s k r i v n i n g
Födde en son 1862 i Häss-
leby (F) (C:4 27173 2/5
moder no ant). Ur fb i
Hässleby 1862: Qvinns-
personen Josephina Lars-
son. Försedd med pass för
korghandel. Hemvist Hyl-
letofta socken, Jönköping-
a län. Hemvist enl ant i
sons fb 1862 i Hässleby
(F) var i Hylletofta (F)
(Hässleby C:4 27173 2/5
moders ålder, no ant).

Barn , August (3:3280). Född
1862-12-01 i Hässleby
(F) (C:4 27173 2/5 mod-
ers ålder, no ant). Döpt
1862-12-03 i Hässleby
(F) (C:4 27173 2/5). Döpt
af Joh. P. Ljung. Betyg till
pastorämbetet i Hylletofta
(F) (Hässleby C:4 27173
2/5).

Upphittat:

R.E.
Detta kort skickades till en Fröken S.L  i Timmernabben 1904.
Vem kan läsa det?   I nästa nummer kommer svaret.

Föreningsmötet den
20 oktober i Nybro.

Vi träffades Lördagen den 20 okt
på biblioteket i Nybro. Det var ca
40 medlemmar som hörsammade
vår kallelse.

Elisabeth Leek på Smålands Soldat-
register berättade om sitt arbete med
registrering av indelta soldater och
båtsmän från Jönköpings och Kal-
mar län. Elisabeth berättade också
att hon är mycket beroende av oss
släktforskare, därför att i de mili-
tära rullorna finns inget om famil-
jen beskrivet. Det vore mycket bra
om alla som hade soldater eller båts-
män kunde hjälpa till att komplet-
tera det militära materialet. Ofta
finns inte ens dödsdag registrerat.

Hon beskrev soldatens anställnings-
villkor och kontrakt. Stupade solda-
ter var oftast inte noterade i död-
boken, p.g.a. att man helt enkelt inte
visste om de var stupade eller
tillfångatagna.  Det kunde faktiskt
hända att soldater, som suttit i fång-
enskap i flera år och inte haft möj-
lighet att höra av sig till hemmet,
vid hemkomsten kunde finna sin
hustru omgift med efterträdaren till
torpstället. Detta måste ha varit
mycket tragiskt för samtliga.
Många soldater deltog också i byg-
gandet av Göta kanal 1815-1832
Bouppteckning efter soldaterna kan
finnas bevarad på Landsarkivet i
Vadstena. Syneprotokoll var också
någonting som man ska titta när-
mare på. Dessa protokoll beskrev
torpen mycket ingående.
Föredraget var mycket intressant
och många hade frågor att ställa.

Jan Jutefors berättade om fören-
ingens innehav av CD-skivor och
Arne Johansson redovisade kort
om sitt arbete med Disbyt och
påminde alla att komma med Dis-
byt-utdrag. Det är ju så enkelt
och det behöver inte alls vara
särskilt många personer registre-
rade för att man ska kunna skicka
in det.

Efter mötet gick vi till ett Café i
samma hus och fortsatte diskus-
sionen över en kopp kaffe.

Det blev en mycket trevlig dag.
Några har t.o.m. hört av sig via
mail och tackat särskilt. Det
känns mycket positivt och spor-
rar till fortsatt arbete i föreningen.

    Rune Elofsson



Avsändare:
DIS Småland B  Föreningsbrev  Porto betalt

DIS Småland

   Porto Payee

CD-skivor
i föreningens ägo

1881 British Census and National
Index. England, Scotland, Wales,
hannel Islands, Isle of Man and
Royal Navy.
Centrala Soldatregistret 1/11
2001.
Dansk Folketælling 1801.
Döderhults socken 1766–1806. Re-
konstruerad husförhörslängd för
Döderhults socken, Kalmar län.
En Svunnen Värld. Topografiska
vykort från Tjust 1.
JBGFs databas. Ministerialböcker:
födda, vigda, döda i Jönköpings-
bygden.
KGFs databas 1999. Födda, vigda
och döda i Kronobergs län. (Rec i
dec 2000)
Klara-skivan . Rotemansregistret
för Klara-kvarteren i Stockholm.
Leif Viréns vykort  från Abb… till
Axa… (Rec. Dec 2000)
Norrgränna byalag. Dokumenta-
tion över byarna Dabbekulla, Libbe-
kulla, Mellingerum, Möllekulla,
Röstorp, Sjökrok och Sjöändemåla.
(Rec. Okt 2001)
Paleografi. Studier i handskrift-
läsning. (Rec. Okt 2001)
Register till Släkt och Hävd 1950-
1999. (Rec. Okt 2001)
Smed-skivan 2. Föreningen för
Smedsläktforskning.
Småländsk bebyggelsehistoria I:
Tuna gamla socken. (Rec. Dec
2000)
Småländsk bebyggelsehistoria II:
Frödinge socken (Rec Dec 2000)
Småländsk bebyggelsehistoria III:
Rumskulla socken (Rec. Dec 2000)

Småländsk bebyggelsehistoria IV:
Vena socken (Rec. Okt 2001)
Söder i våra hjärtan. Människor
och miljöer i Stockholm 1870-1930.
Västervik år 2000. Husen I Gamla
Öster, Gamla Norr och Centrum.

Övriga recencerade cd-skivor:

Bäckebo - familjer och boplatser.
(Rec. Dec 2000)
Gula sidorna och Telekatalogen
2000 (Rec. April 2001)
Kalmar 1397. (Rec. Okt 2001)
Svenska ortnamn. (Rec. April
2001)
Sveriges Dödbok 1950-1999 (Rec.
April 2001)

Vårens kurser:

DISGEN 8
Tid: 2 - 3 mars
Plats: ABF  i Kalmar
Avgift: 400:-
Max 12 deltagare
Anmälan senast 9 februari till Jan
Jutefors Tfn: 0480- 665 65. E-post:
jan.jutefors@telia.com

DISGEN 8

Tid: 23 - 24 mars
Plats: ABF  i Aneby
Avgift: 400:-
Max 12 deltagare
Anmälan senast 1 mars till Börje
Jönsson Tfn: 0381- 108 40. E-post:
borje-jonsson@spray.se

Studiecirkel i Kalmar

Är du intresserad av en studiecirkel
i Disgen 8?
Det blir en kurs på 10 kvällar där vi
går igenom Disgen från början.
Intresseanmälan på vykort eller brev
till:
Jan Jutefors, Ryssbyvägen 15, 380
30  ROCKNEBY.

Alla kurser är ett sam-
arbetsprojekt mellan
ABF och DIS Småland

Användarträff

Kursen vänder sig till dig som kan
lite om programmet, men har en
massa frågor. Kursen bygger på frå-
gor som har skickats in i förväg.
Tid: prel. 8 juni
Plats: Sankt Sigfrids folkhögskola,

Växjö
Avgift: 250:-
Frågor senast 15 maj till Börje Jöns-
son, E-post: borje-jonsson@spray.se

Övernattningar går att ordna på
samtliga kurser. Detta ingår inte i
kursavgifterna.
Säg till vid anmälan så ordnar vi
rum åt dig.

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

KALMAR:

ANEBY:


