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Träffen vänder sig till dig som kan lite om programmet, men har
svårt för något eller har en massa frågor.
Träffen bygger helt och hållet på frågor som har skickats in i för-
väg, så det är nödvändigt att skicka in en fråga samtidigt med an-
mälan, men det är inte något absolut krav för att få delta.

Tid: 8 juni kl 10-15
Plats: Sankt Sigfrids folkhögskola, Växjö

Avgift: 250:-

Frågor senast 15 maj till:
Börje Jönsson, Klosterstigen 9, 575 37  Eksjö. Tfn: 0381- 108 40 (Efter
kl 17.00)                 E-post: borje-jonsson@spray.se

Användardag för Disgen-användareAnvändardag för Disgen-användareAnvändardag för Disgen-användareAnvändardag för Disgen-användareAnvändardag för Disgen-användare

Vi har fått det glädjande beskedet
att vår PC-fadder Ingemar Johans-
son i Aneby är tillbaka som fad-
der igen efter sin sjukdom.

Välkommen tillbaka
Ingemar.

 Ju fler som samåker desto billigare blir resan.
Man måste inte vara medlem för att få vara med, huvudsaken är

att man blir det senare.

 

Höstens programHöstens programHöstens programHöstens programHöstens program
Höstens program börjar redan den 23-25 augusti, med Släktforskar-
dagarna i Leksand. DIS Småland är givetvis med som vanligt för att visa
upp det bästa av smålänningarnas arbete. Vi ställer upp med samtliga
CD-skivor som finns om Småland och vi tänker se över sortimentet i
Dalarna och skaffa sådant som vi saknar. Har du kanske gjort en databas
som du vill sprida information om, så tar vi den gärna med oss.
21 september kommer vi att köra en DISGEN-kurs i Värnamo-trakten.
Bor du i närheten så kan du redan nu boka in detta datum.
5-6 september är det funktionärsträff  i Linköping.Det är då vi funktio-
närer ska få oss en duvning så att vi med full kraft kan hjälpa alla DIS-
medlemmar.
12 oktober blir det ett medlemsmöte i Ljungby-trakten.
16 november så blir det ännu en DISGEN-kurs och då anordnas den i
närheten av Jönköping.

Mer information om hösten aktiviteter kommer i nästa MedlemsBlad
som kommer i slutet av augusti.
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OrdförandenOrdförandenOrdförandenOrdförandenOrdföranden
har ordet...har ordet...har ordet...har ordet...har ordet...
Den 1 februari hade vi årsmötet i
Dis-Småland, i år förlagt till Värna-
mo. Det innebar även några mindre
förändringar i vår styrelse.

Rune Elofsson var den dri-
vande kraften bakom bildandet av
Dis-Småland och han har varit ord-
förande sedan starten 1997. Rune
ville nu trappa ner och önskade där-
för inte bli omvald som ordförande.
Glädjande nog accepterade Rune att
väljas till ordinarie ledamot i styrel-
sen. Jag vill så här enkelt tacka Rune
för allt hans arbete som ordförande.
Samtidigt vill jag också hälsa Rune
välkommen som ny styrelseledamot
och som sekreterare i föreningen.

Dis-Småland hade i februari
484 medlemmar. Vår valberedning
ansåg att det var befogat att öka sty-
relsens storlek med en person. Till
den nya styrelseplatsen valdes
Anne-Mari Bågestam som också
hälsas välkommen till styrelsen.

Under punkten verksamhets-
plan och även under övriga frågor
diskuterade vi den kommande verk-
samheten. Det framkom mycket tyd-
ligt att vi under verksamhetsåret bör
satsa på utbildning i Disgen 8. Ut-
bildningen bör också genomföras på
två nivåer, grundkurs samt mer av-
ancerad programanvändning.

Efter årsmötet har vi hittills
haft två veckoslutskurser en i Kal-
mar och en i Aneby, båda på grund-
nivån. Vi jobbar också på att ta fram
en egen lärarhandledning som vi i

valda delar testade i Aneby med
gott resultat. Inför höstens kurser
har vi förhoppningsvis utvecklat
handledningen ytterligare.

Påbyggnadsutbildningen
genomför vi nu i vår som en
"Användarträff" den 8 juni. Det är
en heldag på S:t Sigfrids Folkhög-
skola i Växjö. Hela idén bygger på
att deltagarna i förväg skickar in
frågor som vi sedan kan besvara
på träffen. De frågor vi får kan
också utgöra en grund för den på-
byggnadskurs vi har för avsikt att
genomföra längre fram. Jag hop-
pas verkligen på stort deltagande
och många insända frågor. Har du
svårt att i text beskriva frågan går
det lika bra att ringa till mig, Börje,
Jan eller Björn. Det är givetvis inte
något krav på att ha kommit med
någon fråga för att få närvara den
här användardagen. Alla är väl-
komna men meddela att du kom-
mer så vi kan planera för maten.

För närvarande pågår arbe-
tet med höstens program men det
får bli en senare fråga. Slutligen
önskar vi i styrelsen alla medlem-
mar i Dis-Småland en skön som-
mar.

Ingvar Kärrdahl
Ordförande

DIS har just fått sin sex-
tontusende medlem.

I december 1998 var det
8.000 medlemmar.

Medlemsantalet har alltså
fördubblats på bara tre år.



Anteckningar i enAnteckningar i enAnteckningar i enAnteckningar i enAnteckningar i en
gammal familje-gammal familje-gammal familje-gammal familje-gammal familje-
bibel.bibel.bibel.bibel.bibel.
Så här står det att läsa i en gammal
familjebibel:

Gustav Theodor Tode.
Lund, 1846.

Jer. 15:19

Den 8 Mars 1848 lemnade jag
Upsala akademie efter slutade exa-
mina i Theoretisk och Praktisk
Theologie, samt invigdes till det
hel. Predikoembetet Christi Him-
mel-färds-Dag samma år. O, måtte
Herren gifva sin nåd, att min
lefnads och min presterliga bana
måtte blifva en Himmelsfärd i Her-
rans Christi efterföljd, på hvilken
jag kunde winna ett talrikt resesäll-
skap.

Den 30 Junii 1853 föddes min k.
Dotter, Louise Albertina, afled den
13 Maj (Bönesöndag) Kl. ½ 8 f.m.

Den 21 Julii år 1855 föddes min äls-
kade Son  John Martin.

Den 2 Augusti 1856 föddes min äls-
kade Dotter  Anna.

Den 22 Junii år 1859 föddes min
älskade son  Knut Gustaf Walde-
mar, som döptes den 7 Julii.
Faddrarne: Herr Majoren och Rid-
daren mm. Krusenstjerna, Borg-
mästaren A. Frick, Häradshöfding
Georg Wellin, Handlanden Thure
Rosén, Kapiten G. M. Tode, Stud-
eranden O. Nylander, Fru Majors-
kan Krusenstjerna, Borgmästarin-
nan N. Frick, Kapitenskan Josefina
Tode, Fru Charlotte Rosén, Fröken
Hermina Krusenstjerna och Fröken
Ebba Krusenstjerna.

Den 6 Maj 1862 föddes min k son
Carl Henrik, som afled den 3 junii
samma år.

SockenkatalogerSockenkatalogerSockenkatalogerSockenkatalogerSockenkataloger
Sockenkatalogen är släktforskarens
bästa hjälpreda i sökandet på
SVARs mikrokort. Alla gårdar, torp
mm finns i en förteckning med
sidhänvisning, så att man direkt kan
hitta det man söker. Man slipper
söka sida för sida, kort för kort efter
en gård, utan får istället veta exakt
vilken sida den ligger på.

Nu kan vi få reda på vad som finns
för övrigt i böckerna. Prästen har
gjort många egna noteringar, stati-
stik, dikter till kära anhöriga och
gyllene levnadsregler. Prästerna har
skrivit mycket annat också.
Vad kan prästen, när han skrev ”här
slutar riktigt folk, nu blir det bara
lappar”, ha haft för uppfattning om
samer?

Projekt Sokat

är en trepartssamverkan mellan
Ronneby kommun, Arbetsförmed-
lingen och RA/SVAR. Kommunen
står för lokal, kontorsinredning och
utrustning och Arbetsförmedlingen
håller med personal, dvs arbetslösa
och RA/SVAR tillhandahåller pro-
gramvara, utbildning, arbetsmate-
rial och arbetsuppgifter.

Landsarkiv och stadsarkiv

Landsarkiven och stadsarkiven är
regionala arkiv som delvis ligger
under Riksarkivet. Här finns bland
annat

· Kyrkoarkiv
· Domstolsarkiv
· Tullarkiv
· Sjömansarkiv
· Länsstyrelsearkiv
· Häradsskrivararkiv

Landsarkiven är skyldiga att ta emot
handlingar för arkivering från
myndigheter och företag, föreningar
och privatpersoner som vill lämna
in arkivmaterial.

Landsarkiv finns i Lund, Vadstena,
Göteborg, Uppsala, Visby, Härnö-
sand, Karlstad och Östersund.
I Stockholm, Malmö och Örebro
finns stadsarkiv.

Försvarsmakten har ett eget arkiv,
Krigsarkivet

Svensk arkivinformation

SVAR är en enhet under Riksar-
kivet, som arbetar med att göra allt
arkivmaterial tillgängligt. På
1950-talet filmade mormonerna
allt svenskt kyrkomaterial och som
tack skänkte de en filmkopia till
Riksarkivet. Denna kopia är grun-
den till de mikrokort, som idag
finns att arbeta med.

Verksamheten leds från Ramsele i
Västernorrland. Där finns allt
kyrkomaterial från hela landet,
med ett 50-tal forskarplatser och
ett stort referensbibliotek. Där
finns också konferensutrymmen,
med en hörsal för 70 personer och
en kafeteria med matservering. I
Ramsele ligger också kund- och
distributionscentret för lån och
köp av mikrokort.

I mitten av 1980-talet framställde
SVAR sockenkataloger över vissa
delar av landet. Dessa är nu inte
längre användbara för det har
tillkommit mycket material och en
del är omfilmat. Det finns cirka 3
200 församlingar som en dag ska
ha en sockenkatalog.

Enheter
Idag arbetar 4 arbetsplatser med
SOKAT och flera är på gång.

• SVAR-projektet i Kall-
inge, som även fungerar
även som rättningsenhet

• Storuman

• SVAR/Kultur Gislaved

• Vilhelmina



Den 20 juli 1863 föddes min k dot-
ter Emelie Christine.
Den 2 October 1864 föddes min k
son Oscar Ludwig.

Den 16 October 1866 föddes min k
son Bernhard Wilhelm, som afled
Julaftonen samma år.

Den 18 December 1867 föddes min
k. Dotter Ebba Hermine.

Den 2 December 1870 föddes min
k. son Arwid Theodor i Kalmar.
Död d. 3/11 1884.

Den 6 juli 1874 föddes min k. dot-
ter Ellen i Arby.

Den 1 juli 1876 föddes min k. son
Carl Wilhelm i Arby. Död 24/10 78

Den 2 juli 1876 afled min k hustru i
1sta giftet Christina Louise Nylan-
der.

Den 24 October 1878 afled min k
son Carl Wilhelm i Arby.

Den 31 januari 1877 ingick jag det
2dra äktenskapet med min aflidna
k hustrus brorsdotter Christina
Charlotte Nylander, född d. 24 Nov.
1849, dotter till Löjtnanten Nils
Henrik Nylander å Grimsjö i Långa-
sjö socken.

Där slutar Tode uppräkningen av barn.
Förmodligen fortsatte han i en annan
bibel att föra sina anteckningar, men den
bibeln finns inte i samma ägo som den
första.
Han fick sex barn i sitt andra äktenskap,
varav tre uppnådde vuxen.

Bibeln är BIBLIA, Thet är All then
Heliga Skrift på Swensko; Efter
then uppå Konung Carl then Tolftes
Befalning År 1703 utgångna edition
nyo uplagd. Lund, 1843. Första ban-
det Thet gamla Testamentet I. II.

En stormig och dramatisk ame-
rikaresa mötte  skogsarbetaren
och madesjösonen Karl August
Wilhelm Andersson, 22 år, i maj
månad 1892. Resan över till
England företogs med en krea-
tursbåt, fjärran från all lyx och
nödvändiga bekvämligheter.
Vid resan från Hull till Phila-
delphia visade sig Atlanten på sitt
allra ogästvänligaste humör, så
det blev ingen drömresa precis.
Den lilla amerikabåtens fasta
inredning rörde sig hela tiden
från den ena sidan till den andra.
Kanske var det bara var inbill-
ningar av de många sjösjuka
landkrabborna ombord.
När de väl nådde Amerikas kust
och kunde börja skönja slutet på
sitt lidande, så slängde Karl med
en liten tacksamhetens tribut till
sitt öde, sin sista femöring över-
bord.

Han slängde annars inte pengar
omkring sig frivilligt. Karl Anders-
son var uppfostrad i en hård skola,
livets hårda skola, där klingande
mynt var sällsynta och där ett par
hårda arbetsvilliga nävar oftast var
det enda kapitalet. Att hanka sig
fram i Sverige var inte lätt. Hemma
på faderns gård i Flemmingeland
hade han fått pröva på många mo-
tigheter. Brist på kontanter hade
gjort att Andreas Håkansson och
hans hustru Vendela f. Petersdotter,
hade blivit tvungna att gå ifrån går-
den och barnaskaran bara växte i
stugan. Karl Andersson hade åtta
syskon.

Många olika yrken

Han fick pröva sig fram så gott det
gick. Skogshuggare, träskomakare,
smedlärling, sågverksarbetare och
t.o.m. tegelbruksarbetare i Stock-

Han for till AmerikaHan for till AmerikaHan for till AmerikaHan for till AmerikaHan for till Amerika
1892 och kom hem1892 och kom hem1892 och kom hem1892 och kom hem1892 och kom hem
med pengar till enmed pengar till enmed pengar till enmed pengar till enmed pengar till en
ny gård.ny gård.ny gård.ny gård.ny gård.

Vem var han då, Gustav Theodor
Tode?

Kalmar stifts herdaminne beskriver
honom som saktmodig och an-
språkslös och han var å huvudets
och hjärtats vägnar ovanligt väl ut-
rustad för sitt kall, men hans predik-
ningar var ganska abstrakta och där-
för inte särkilt populära.

Tode var medicinskt intresserad
också. Han hade inte haft det så lätt
kanske. Många av hans barn dog
unga. Han fick mycket erkännande
för sina diagnoser, även av medi-
cinskt skolade.

Gustav Theodor Tode föddes den 3
september 1822 i Kalmar av Sjö-
kaptenen John Martin Tode f. 1795
i Tyskland och Sofie Marie Röding
f. 1788 i Kalmar.

Efter studenten i Kalmar blev han
student i Lund 1841, student i Upp-
sala 1847, prv 1848 i Kalmar, före-
ståndare för folksskollärarsemi-
nariet i Kalmar 1850, predikant vid
cellfängelset 1853-1857, komminis-
ter i Kalmar 1865, pastoralexamen
1869,  kyrkoherde i Arby 1872 och
kontraktsprost där 1881. Död den
22 december 1893 i Arby.

JJ.



holmstrakten, var några av de yrken
han hade provat på.Han var bara 22
år, men han hade verkligen fått lära
sig pengars värde, så i vanliga fall
slängdes minsann inga pengar i
sjön…

Utvandrarkontrakt Nr 448

Utvandrarkontraktet är utfärdat på
ett rosafärgat papper, (vilken färg på
pappret skulle passa bättre? Reds
anm) som på svenska och engelska
berättar att Andr Larsson, Malmö,
förbinder sig att befordra utvandra-
ren Karl A W Andersson, 22 år,
Madesjö s:n, Kalmar län, till Ame-
rika.
Resan skulle företas ”med ångfar-
tyg å mellandäcksplats till Hull i
England och därifrån senast inom
48 timmar efter slutad tullexpedi-
tion med järnväg å 3:dje klass till
Liverpool, samt från Liverpool se-
nast inom 12 dagar”.
Resan från Liverpool skulle företa-
gas ”med oceanångare å mellan-
däcksplats till Philadelphia i Nord-
Amerika”. Kontraktet gällde däref-
ter för befordran med järnväg i
tredje klass till Costello, Pennsyl-
vania.
Agenten Andr Larsson bekräftade
att utvandraren hade fribiljett för en
sådan resa. Utvandraren ägde vidare

rätt att utan särskild ersättning få
kost och vård under resan samt fick
också medföra reseffekter intill 10
kubikfots utrymme ”å ångfartyg den
150 skålp vigt å järnväg”.

50 öre

Det här utvandrarkontraktet låg i ett
bokpaket som sågmästare Helmer V
Jonsson i början på 1960-talet in-
köpte på en auktion i Nybro. Priset
var 50 öre. Undersökningar gjordes
på pastorsexpeditionen och man
lyckades hitta Karl Anderssons
släktingar. Sedan var det bara att
nysta vidare i historien.

Ytterligare en amerikafärd

Sonen Helge Andersson i Lindås,
Madesjö, har gett upplysningar om
hans fader gjorde två amerikafärder.
Den första sträckte sig över tiden
24/4 1892 – 15/11 1894 och den
andra mellan 15/6 1901 – 20/11
1905.
Den första resan är helt belagd, men
den andra resan finns inte registre-
rad. Jag har kollat med CD-skivan
Emigranten och resan 1901 finns
inte med där. Givetvis innebär ju
inte det att han inte har gjort den,
men han har alltså inte löst en bil-
jett genom någon agent i Sverige.

Det finns dock en Karl A Anders-
son som gjorde en resa 1896, men
uppgiften är osäker, p.g.a. uppgiven
ålder:
Förnamn:  Karl August Wi
Efternamn:  Andersson
Ålder:  22
Kön:  M
Församling:  Madesjö
Län:  H
Titel/Anm:  Arbetare
Utresehamn:  Malmö
Utvandrardag:  1892 05 05
Destination:  Castello PA
Medåkande:  Nej
Källkod:  1892:2050:448
Förnamn:  Karl A
Efternamn:  Andersson
Ålder:  23
Kön:  M
Församling:  Madesjö
Län:  H
Titel/Anm:
Utresehamn:  Göteborg
Utvandrardag:  1896 04 22
Destination:  Emporium
Medåkande:  Nej
Källkod:  57:431:10108
Hemma igen

Hemkommen andra gången hade
Karl Andersson tillräckligt med
pengar för att inköpa en gård, i
10.000 kr-klassen, i Älmeberg.
Efter något år flyttade han till
Gummemåla, där han hade ytterli-
gare en gård och 1913 inköptes går-
den i Lindås. Den gården hade då
ett taxeringsvärde på 15.000 kr.
Amerikaresorna hade givit Karl en
mycket bättre utdelning än slitet i
madesjöskogarna för 25 öre om da-
gen.

Gifte genom böneman

När han satt som självägande bonde
i Älmeberg, något år efter den an-
dra amerikaresan, började Karl se
sig om efter en livsledsagarinna.
Han var född i Agebo och ganska
okänd i älmebodatrakten och så
hade han ju varit borta från säll-
skapslivet genom arbetsåren i
Stockholm och tiden i Amerika, så
han kände inte många av traktens
giftassugna unga damer. I början på
sekelskiftet

Det här kontraktet hittades i en boktrave, som köptes för 50 öre på en auktion i
Nybro



kunde en sådan sak lätt klaras av
genom en bönemans förmedling
och Karl Andersson kände en så-
dan äktenskapsmäklare, vars mera
prosaiska yrke var strutshandlare.
Kontakt etablerades mellan Karl i
Älmeberg och Cornelia Augusta i
Lönbomåla, Gullabo. Tycke upp-
stod och det blev bröllop. Makarna
fick två barn, sonen Helge, som se-
dermera övertog föräldragården,
och dottern Anna.

Sonen berättar

Numera är Karl Andersson borta ur
tiden. Han dog 1962 liksom makan
Augusta. Sonen Helge berättar att
fadern föddes nödåret 1869. Då,
enligt vad som berättas, en lindås-
bonde hittades ihjälsvulten i ett has-
selsnår sedan han förgäves försökt
livnära sig på hasselknoppar.

Han kan också tala om att det var
ytterst nära att den unge Karl hade
rest över till Amerika som Carl
Flemming. Pastor Joh Medelius i
hemförsamlingen ville nämligen
inte att traktens ungdomar skulle
fara till det stora landet i väster med
vanliga son-namn. En man som
kom från Flemmingeland skulle
givetvis heta Flemming i Amerika.
Men detta namnbyte satte sig givet-
vis den förnäma flemmingska släk-
ten emot, så Andersson fick förbli
Andersson, även om han for till
Amerika på ett rosenrött kontrakt.
Beträffande kontraktet kan Helge
Andersson vidare berätta att när det
här talas om fribiljett, så är det en
sanning med modifikationer. Fri-
biljetten hade betalats av Karl An-
derssons kusiner i Amerika för ett
pris som sedan till fullo hade åter-
betalats av Karl. Biljettpriset var
mycket högt, det minns Helge att
fadern hade berättat om.

Denna berättelse har tidigare publicerats
i Tidningen Barometern, Kalmar den 20
maj 1966 med signaturen VIRD.
Artikeln är omredigerad och kompletterad
med vissa sakuppgifter.

Jan J

DrakaboetDrakaboetDrakaboetDrakaboetDrakaboet
Skröna på bygdemål från Karlslunda sn i Kal-
mar län

Peel Högberg å ja, skräddern, om
ni känn  ’an, vi skûûl ta ett drakabo
en gaong. De va när ja hoogd rös-
sel oop i Anners Mansas kohaj. Ja
haad sitt draken maonga gaunger i
en baak. Mest var evia qväll sao ja
’an, när ja geck hejm.
Den dere han har allt en kula
naongstans, täänkt ja, den som bara
kûûm aot na.

- Hör du Peel, sär ja, ja tror be-
stämt de’ ä en draak der oop i
Anners Mansas baak, de’ kan
ja ge ma katsingen pao, sär ja,
vill du hjelp ma, så ska vi ta
rätt pao  ’an.

- Men ja ska sä dä, Ool, sär  ’an
dao, ja har hört säas, de’ ä rätt
vaogsamt å grääv opp en draka-
kula, di sär att draken far i gön-
om en.

- Ja, ja har hört säas ja ockse, sär
ja dao, att han ska ta ett liv om
en tar kulan för  ’an. Men har
du naong tûûp, Peel, sär ja.

Peel bara glood.

- En tûûp?, sa  ’an.

- Ja, har du naong tûûp?

- Ja vest har ja en tûûp, men va
vell du dao?

- Jo, sir du, sär ja, om en bar me
sa ett kräk, helst en tûûp så far
draken i gönom den i stääl.

- Ja ä me om att, sär Peel, när ska
vi gao?

- Nu me ens, om du vell, sa ja.

Vi to en öx me oss, å en jarnketting,
å ett par jarnstanger, å en spae, åsse
to Peel tuppen me sa i en korg.

När vi kommer dit upp så sär ja:
-     Här ska de va, för här har ja sitt

’an slå ner mer än en gaong.
Men me de’ samma vi taer for-
sta spaatajet, så ska du tia som
en mur å ente knätta ur da en
gaong, de’ sär ja te da Peel -
sär ja - för ellest så ska fanken
ta da.

- De’ kan du lita pao, sär Peel.

Å så to vi i vark. Å vi gräävd, å vi
gräävd å ja täänkt, vi skull allri hitta
naong ting. Men te slut klingade de’
te mot jarnstångan, så vi strant te
bägg tvao, å Peel täänkt sa te gapa
te, men ja la  ’an pao käften i de’
samma sao han mol te tvart. Imel-
lerti så feck vi fram en liten jarn-
väska me ett haontaj pao locket. Ja
to i na å skull hiva opp na, men si
de va stört omöjlit rätt så liten ’on
va. Peel to i ’an me, men de gick
iint ändao. Dao la vi jarnkettinga
om na, å hår vi sen kneka å dro, så
feck vi dao äntlien opp na pao kan-
ten. Men nu kûûn iint Peel haolla
sa länger.

- Hå, hå ja ja, sa  ’an, nu ä de’
dao gjort.

Men si de skull han iint ha sagt, för
som  ’an sa de’, så kum de’ liksom
en rö ellkuast å foer, å de’ rûkt te i
backen, så vi kûûn int si. Å de’ vet
sjuttan hår de geck te, men sen syn-
tes varken väska eller haola eller
naongting, bara korgen, som tuppen
va i, den sto der, men si de’ unliesta
de’ va, att när vi löfftes pao locket,
så fans der iint en fjäder ätter tup-
pen, å allri feck Peel si sin tûûp mer.

Svenskt skämtlynne, 1884

Köp DIS-nålen!

Visa sin tillhörighet!
Bär DIS-nålen!

Köp DIS-nålen
på nästa medlemsmöte
eller kontakta närmaste

styrelsemedlem.



Vad du kan läsa iVad du kan läsa iVad du kan läsa iVad du kan läsa iVad du kan läsa i
andra medlemsbladandra medlemsbladandra medlemsbladandra medlemsbladandra medlemsblad
–   ett litet smakprov–   ett litet smakprov–   ett litet smakprov–   ett litet smakprov–   ett litet smakprov
Disketten (DIS-Väst) Nr 4-2001.
Matthias Marci Molitaeus är mina
söners mf mm mf ff fm far  – Gun-
Britt Berg ; Bohuslänska ättlingar,
som knoppat av sig till Amerika  –
Stig Rahm.

Disketten (DIS-Väst) Nr 1-2002.
Fadder-erfarenhet  – Kent Lundvall
; Emigrantforskning  – Inger Olsson
; Kusin, syssling, brylling och
pyssling, en bakgrund till våra
släktskapsord  – Marika Lagervall.

Dis-play (DIS-Öst) nr 4-2001.
Släkten Pontén – släktbok och CD-
skiva med släktfläta ; Den norr-
ländska prästsläkten Laestadius –
en resa i fädrens spår  – Hans Lae-
stadius.

Diskutabelt (DIS-Syd) Nr 4-2001.
Oves tips, om kartor i Disgen  – Ove
Billing.

KGF-Nytt (Kronobergs Genea-
logiska Förening) Nr 75 Dec 2001.
Högahult – Nöbbele socken – en
helt vanlig by?  – Finn Bergstrand ;
En lärargärning  (om Måns Wideen)
– Bertil Olsson ; Sockersjuka 1932

– Elna Persson ; Författaren Vil-
helm Mobergs förfäder  – Sven-Åke
Nykvist.

KLGF-bladet (Kalmar Läns Gen-
ealogiska Förening)  Nr 42, Jan
2002. Höstkursen – att forska i
1700-talet  - Lars Bernhoff ; En
bilresa och en vägskylt kan säga så
mycket  - Sven-Åke Nykvist ;
Socknens rotar i Torsås  - Tomas
Alriksson ; Det kom ett brev  - Jan
Andersson ; Ålemsflickas finska
anor ledde ända till Holland  - Evert
Sverkman ; Familjen Hollender
Ridder i Ålem  - Per Lanéus.

Slækt & Data (DIS-Danmark) 4/
2001. Slægtsforskning og Inter-
nettet 1.del  – Erik Kann ; V. Ved-
sted Sogns slægts- og ejendoms-
historie på cd-rom  – Kjeld Jacob-
sen ; Nettidende – en ny mulighet
– Erik Kann ;

Slækt & Data (DIS-Danmark) 1/
2002. Brothers Keeper 6.0 i dansk
version  – Chris Gade Oxholm
Sørensen ; Slægtsforskning og
Internettet 2.del  – Erik Kann ; Et
slægtshistorisk netvaerk  – Jakob
Buch ; Tusindvis af Navne, register
til Personalhistorisk Tidskrift 1880-
1996.

Släktposten (Nässjöbygdens Gen-
ealogiska förening) Nr 3-2001.
Fyra generationers Baltzar Wedu-
war  – Willy Gustafsson ; Frans och
Johanna  – Ingemar Sandström ; En
natt då allt gick galet  – Sven
Bengtsson ; Från kronotorp till
hembygdsgård  – Erland Engdahl ;
Anders på Snippen, ur Smålands
Allehanda.

Sukutieto (Genealogiska Samfun-
det i Finland)  Nr 4-2001. Tätä
kaikkea on HisKi ; Loiset  – Jarmo
Paikkala ; Pappissääty, Soumen
valtiopäivillä 1860-luvulta vouteen
1906  – Hannu Mustakallio ; Mikä
on tuomiokirjakortisto eli Tuokko?
– Pertti Vuorinen ; Kansallis-
biografia-projekti 1993-2001.

DISGEN-kurs i AnebyDISGEN-kurs i AnebyDISGEN-kurs i AnebyDISGEN-kurs i AnebyDISGEN-kurs i Aneby

Deltagarna brottas vid sina datorer
med problemen som kursledaren ger
dem

Den 23-24 mars samlades 12 för-
väntansfulla deltagare i Aneby
för att äntligen få veta hur man
ska hantera Disgen egentligen.

Dagen till ära prövades ett sprillans
nytt presentationsprogram som
slog mycket väl ut. Detta medförde
att alla i kursen fick samma perso-
ner att mata in och hela tiden visa-
des exakta handhavandet på en
storbild, så att alla skulle ha en
chans att hänga med. Dessutom
fanns flera medhjälpare i lokalen
för att varje deltagare skulle bli
stöttad och få hjälp med sina pro-
blem.
Ändå blev det givetvis problem att
brottas med när kursledaren för-
sökte att skapa besvärligheter med
flyttningar av personer, dubbel-
skrivningar och andra felaktighe-
ter.
Under kursdagarna var det en hjärt-
lig stämning med mycket frågor
och diskussioner och både kursdel-
tagare och kursledning var mycket
nöjda, men ganska trötta när kur-
sen var slut.
Någon kursdeltagare berättade att
hon hade satt sig vid datorn när hon
kom hem på lördagskvällen, för att
verkligen få in allt i huvudet som
gjorts under dagen. JJ



Avsändare:
DIS Småland
Ryssbyvägen 15
S-380 30  ROCKNEBY
SWEDEN

B  Föreningsbrev  Porto betalt

DIS Småland

   Porto Payee

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

Upphovsrätt

Vill du veta allt om upphovsrätt-
slagen så gå till den här sidan.
http://www.upphovsratt.nu

PageMaker

Det här är en interaktiv utbildning i
datorprogrammet PageMaker. Det
används främst att göra trycksaker,
t.ex. detta medlemsblad.
http://hem.passagen.se/norbin/
pagemakerskolan/index.html

PhotoShop-skola

Här är en gratis kurs i datorpro-
grammet PhotoShop, som är ett av-
ancerat bildbehandlingsprogram.
http://www.norbin.com/photoshop-
skolan/index.html

Grafisk form

En internetkurs i grafisk form är
kanske inte så dumt. http://www.
hi.se/kultur/Distans/default.shtm

Kreativ verkstad

Här får du använda dina kunskaper
ovan. http://www.hi.se/kultur/
kreativv/index.html

Guldkorn på inter-Guldkorn på inter-Guldkorn på inter-Guldkorn på inter-Guldkorn på inter-
netnetnetnetnet

Vem känner till Soldaten Karl Fred-
rik Sandberg o h.h. Lovisa Isaks-
dotter på soldattorpet Hulu i Almes-
åkra fs, Västra härad?
Karl Fredrik föddes den 20 april
1825 i Höreda (F) och dog den 12
april 1912 i Södra Sandsjö (G). I
Almesåkra föddes tre barn.
Varifrån är Lovisa? Varifrån kom-
mer de till Almesåkra?
Kontakta:  Hans Lothsson.  E-post:
hans.lothsson@delta.telenordia.se

Försöker hitta anor till dessa perso-
ner:
Håkan Månsson f 1740 d 1815-04
Tegnaby
Johannes Magnusson f 1767 d 1839
-12-26  Tegnaby
Arvid Persson f 1744 Tegnaby

Jag bor i Florida och vore glad om
någon kan hjälpa mig med dessa
personer.
Kontakta:  Ulf Forsell
E-post:  Uforsellus@cs.com

EfterlysningarEfterlysningarEfterlysningarEfterlysningarEfterlysningar

Hjärtliqt tack för vy
hoppas snart få bref tusen
kära h från P (ev A N)

Löste ni problemet med vykortet i
förra MedlemsBlad?
Det var ju skrivet med Morse-
alfabetet. Här kommer svaret:

VykortetVykortetVykortetVykortetVykortet

Vem känner till något om Målare-
gesällen Axel W Smedberg i Al-
gutsboda?
Den här betygsboken finns i min
ägo, men jag har tyvärr inte en aning
om vem han är.
Kontakta:  Jan Jutefors.
E-post: jan.jutefors@telia.com

Kulturnät Sverige

Digitalseringsprojekt inom arkiv,
bibliotek och museer.
http://www. kultur.nu/rapporter/
digitaliseringsprojekt.html

Vem är denna unga dam?
Fotografiet är taget i Chicago 1885-
1905. Kontakta: Jan Jutefors. E-post:
jan.jutefors@telia.com


