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Bäste läsare!
Du tar nu del av Internetupplagan av föreningen DIS-Smålands MedlemsBlad. Det gläder
oss att du finner den intressant och läsvärd. Vårt medlemsblad utkommer normalt fyra gånger
per år. I original är det en pappersupplaga som distribueras till våra medlemmar som en av
medlemsförmånerna i DIS-Småland.

Hittills har vi med viss fördröjning lagt ut medlemsbladet utan inskränkningar som en
Internetupplaga. Från och med det här numret kommer vi att göra väsentliga inskränkningar
i denna publicering. Internetupplagan kommer att innehålla föreningsinformation, uppgifter
om medlemsmöten och vår studieverksamhet. Dessutom publicerar vi en komplett
innehållsförteckning för pappersupplagan och eventuellt viss information om förekommande
artiklar. Utöver detta kan enstaka mindre notiser komma att publiceras.

Det finns givetvis flera skäl till att göra denna förändring. Ett av de tyngsta skälen är att
artikelförfattare och fotografer inte alltid ger sitt tillstånd för publicering på Internet. För att
inte riskera att göra några misstag i detta avseende har vi valt att göra en radikal nedskärning
av medlemsbladets Internetupplaga.

Medlemskap i DIS regionföreningar förutsätter medlemskap i DIS.

Ingvar Kärrdahl
Ordförande i DIS-Småland
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Vi har fortfarande varma dagar och sköna ljusa
kvällar som dock allt fortare övergår i mörker. För
släktforskare torde detta inte vara något större
problem. Vi byter ju gärna bort TV-bilden mot
datorns bildskärm där vi på olika sätt kan fortsätta
att forska. Givetvis ägnar vi även mycket tid åt att
datorregistrera allt som vi på olika sätt forskat fram.
Datorn är ett utmärkt arbetsredskap som dock i likhet
med alla andra apparater kan gå sönder. Här kommer
min uppmaning till alla som datorregistrerar sin
släktforskning: Tag säkerhetskopior ofta och förvara
dem på en säker plats. Du glömmer väl inte heller
att t.ex. en gång i kvartalet byta ut den gamla
säkerhetskopian som du har i bankfacket mot en
nyare!

Släktforskarförbundet har delat ut presenter till sina
medlemmar, det vill säga släktforskarföreningar som
är anslutna till förbundet. Dessa presentpaket består
av:

• En årsprenumeration på Släkthistoriskt Forum
• En valfri årsbok
• En CD-skiva ur förbundets produktion
• Ett årsabonnemang på Arkion
• Ett årsabonnemang på Digitala forskarsalen
• Ett årsabonnemang på Genline

Inför den diskussion som vi ska ha i styrelsen om
hur vi bäst förfar med dessa presenter behöver vi få
synpunkter och förslag från våra medlemmar i DIS-
Småland. Lättast sänder du dina idéer via e-post till
mig på adressen: ordf_smaland@dis.se, eller så
skriver du ett vanligt brev och anger ditt medlems-
nummer.

Slutligen vill jag komma med en tredje uppmaning.
Besök våra medlemsmöten och delta i våra kurser
och andra utbildningstillfällen. Vill du att vi ska
anordna en Disgenkurs eller ett medlemsmöte på
någon särskild plats så är vi i styrelsen öppna för
alla förslag, men det är du som behöver höra av dig
så vi kan göra något av just din goda idé.

Ingvar Kärrdahl
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Användarträff

Plats:   Oskarshamns fölkhögskola
Tid:  27 september kl 09.30 - 15.00
Kostnad:  400 kr inkl lunch

Höstens programHöstens programHöstens programHöstens programHöstens program
Grundkurs i DISGEN

Plats:  S:t Sigfrids folkhögskola i Växjö
Tid:   6-7 september

Kursen vänder sig till dig som är helt nybörjare, men har
kunskaper om hur man hanterar en dator.

Kursen genomförs i samarbete med KGF,
Kronobergs Genealogiska Förening

Denna kurs är fulltecknad, men vi tar emot anmälningar
till reservplats och ytterligare en kurs i Växjö.

eller till Rune Elofsson, Tfn: 0381- 129 94, Epost: rune.elofsson@telia.com

Träffen vänder sig till dig som kan programmet, men har
svårt för något, eller har en massa frågor. Träffen bygger
på de frågor som deltagarna har skickat in i förväg.

Anmälan senast 15 september

Studiecirklar
Nybörjarkurs 10 x 3 timmar
Plats: Jönköping

Nybörjarkurs 10 x 3 timmar
Plats:  Gnosjö

Påbyggnadskurs 5 x 3 timmar
fördjupning i vissa svårare avsnitt
Plats:  Jönköping

För information och anmälan kontakta  Jan Graab

Medlemsmöte
Vi kommer under hösten att arrangera ett
medlemsmöte, men vid tidningens press-
läggning är inte detta riktigt klart. Vi ber att
få återkomma under hösten.

Studiecirkel eller nybörjarkurs
på din hemort?

Vi ordnar det gärna, om du hör av dig till
någon i styrelsen. Vi ska göra vad vi kan för
att hjälpa till.

Påbyggnadskurs
Veckoslutskurs, 1 dag
Tid: 22 nov (alt 15 nov)
Plats: Reftele

Biblioteket i Växjö

DIS-Smålands medlemmar är välkomna till
KGFs biblioteksmöte.
Tid:  19 nov kl. 18.00-20.00

Anmälan till Ingvar Kärrdahl
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Släktforskardagarna på Ronneby BrunnSläktforskardagarna på Ronneby BrunnSläktforskardagarna på Ronneby BrunnSläktforskardagarna på Ronneby BrunnSläktforskardagarna på Ronneby Brunn
23-24 augusti 200323-24 augusti 200323-24 augusti 200323-24 augusti 200323-24 augusti 2003

Vid Sveriges Släktforskarförbunds stämma 2002 ändrades förbundets stadgar. Detta innebar att även DIS
regionföreningar kunde väljas in som fullvärdiga medlemmar i förbundet. DIS-Smålands medlemstal berätti-gar till
två delegater och representerades i år av ordförande och sekreterare.

Redan på fredagen var det dags för ordförandekonferens, kurser för tidnings- och webbredaktörer samt
cirkelledarkurs med smålandsfunktionärerna bland deltagarna.

På lördagen invigdes släktforskardagarna av landhövdingen i Blekinge, Ingegerd Wärnersson. På eftermiddagen
var det dags för förbundsstämman. Kvarvarande stadgejusteringar från föregående år godkändes enligt arbetsgruppens
förslag. Inlämnade motioner godkändes och underkändes enligt förbundsstyrelsens förslag. Valberedningens förslag
på ledamöter, halva antalet på två år, blev valda trots att det förekom motförslag. Ett fyllnadsval på ett år skulle
också göras. I detta lanserades vid mötet Jan Nilsson, ordförande i DIS Syd, mot valberedningens kandidat där Jan
valdes med överväldigande majoritet. Valberedningen består av fem ledamöter. Till denna valdes avgående
styrelseledamoten Olof Cronberg, Växjö, till sammankallande. Av den tidigare valberedningen var Elisabeth Leek,
Sunhultsbrunn, ensam om att bli omvald. Både Olof och Elisabeth är medlemmar i DIS-Småland.

DIS hade tillsammans med samtliga regionföreningar ett eget rum i utställningen. Med många datorer med utrustning
och en ständig ström av besökare blev det som vanligt trångt, trivsamt, varmt och väldigt roligt vid vårt smålandsbord.

Ingvar Kärrdahl

Landshövding Ingegerd Wärnersson invigningstalar
och öppnar släktforskardagarna

Text och foto:  Ingvar Kärrdahl

Efter fredagens kurser och konferanser samlades deltagarna
för att dricka brunn

Med ett stort leende konsta-
terar DIS ordförande Sture
Bjälkåker att det järnhaltiga
vattnet smakar mycket gott

I DIS-lokalen är det samling framför
bildskärmarna och utanför på
gräsplanen beskådas gamla bilar



Detta är exempel på hur jag har
sökt på CD-Emigranten.

Ibland när jag sökt efter upp-
gifter på emigranter har jag ej
hittat när de lämnade Sverige eller
om de överhuvud taget åkte. I
husförhörslängden och utflytt-
ningslängden finns som regel upp-
giften att de emigrerade.

Jag vill med detta exempel visa
hur jag undan för undan har fått
svar och oväntade lösningar.

Jag har hjälpt en familj från Flo-
rida med att söka efter en familj
från Hult (F) med anknytningar till
Hallingeberg (E) och Frödinge (E).

Läs den utförliga artikeln i vårt
MedlemsBlad

Hur man kan sökaHur man kan sökaHur man kan sökaHur man kan sökaHur man kan söka
på CD-migrantenpå CD-migrantenpå CD-migrantenpå CD-migrantenpå CD-migranten

av Rune Elofsson, Eksjö
DIS medl 4220

”Liggare över lösaktiga kvinnor
1874-1902, förteckning över lös-
aktiga och prostituerade kvinnor”,
så stod det på en liggare i Malmö
stadsarkiv. Denna liggare scan-
nades och nu finns den tillgänglig
för sökning.

Många kanske tycker att det är
snaskigt att publicera namn på
damer av det lätta gardet, eller
någon tycker att det är obehagligt
att hitta en släkting på denna lista.

Vi ska då komma ihåg att detta
är för över 120 år sedan och jag
tror inte att vi idag har någon som
helst anledning att moralisera över
de flickor som tog detta steg då.

Jag beklagar om någon känner
sig illa till mods, men jag har ändå
valt att publicera namnen här. Trots
allt så vill många människor veta
vad släktingarna sysslade med, bra
och dåligt.

GlädjeflickorGlädjeflickorGlädjeflickorGlädjeflickorGlädjeflickor
i Malmöi Malmöi Malmöi Malmöi Malmö

1839 - 1883,1839 - 1883,1839 - 1883,1839 - 1883,1839 - 1883,
med hemort i Smålandmed hemort i Smålandmed hemort i Smålandmed hemort i Smålandmed hemort i Småland
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Medlemsmötet i Ohs
den 12 april 2003

Lördagen den 12 april hade vi ett
mycket intessant medlemsmöte till-
sammans med Släktforskarföreningen
ANE i Värnamo. Vi besökte Ohs bruk
utanför Värnamo och fick ta del av
dels arkivet och dels bruksmuseet
som finns där. Vi fick en mycket bra
guide i Lars-Erik Gof, som visade oss
runt. Museet och arkivet har byggts
upp av trion Lars-Erik Gof, Olle
Sjölin och Bertil Svensson.

Bruket startades som järnbruk en
gång av Christian Hempel, men blev
så småningom ombyggt till massa-
fabrik.

Utförligare reportage finns i vår med-
lemstidning.

Artikeln i MedlemsBladet innehåller:
Hemort, namn bostad, datum, för-
äldrarnas namn och källa.

DIS-SmålandsDIS-SmålandsDIS-SmålandsDIS-SmålandsDIS-Smålands
medlemmar i utlandetmedlemmar i utlandetmedlemmar i utlandetmedlemmar i utlandetmedlemmar i utlandet

En småländing i Danmark
Min morfar, August Svensson, blev
födt den 14. oktober 1856 i Skatelöv
Församling, Kronobergs Län i Små-
land og döbt den 19. oktober 1856.
Födestedet var Norregård i Skatelöv
Församling.

Faderen var torpare og kyrkoväkt-
ere Sven Nilsson, födt 29. januar
1819 Öja, Skatelöv Församling, og
moderen Stina Svensdotter, födt 10.
februar 1819, ligeledes i Skatelöv
Församling.

Den tredje medlemmen utanför
Sverige kommer också från Dan-
mark.

Hur skriver man tecken, bokstäver
och siffror som inte finnes på
tangentbordet?

När jag arbetar med DISGEN före-
kommer det ofta att jag behöver
använda de norsk/danska bokstäv-
erna æ, ø. Ø osv. Hur skrivs dessa
tecken med ett svenskt tangentbord?

Vi förklarar hur det går till i Medlems-
Blad.

Udda teckenUdda teckenUdda teckenUdda teckenUdda tecken
av Arne Gilje

Så inleder Harry Eidholm från
Danmark sin artikel, där han be-
rättar om sig själv och sin forskning.
Givetvis hoppas Harry få många
svenska kontakt er. .

Länkar:Länkar:Länkar:Länkar:Länkar:
Nu kan du leta utvandrare från
Tyskland. Det finns att söka på
Hamburgs Staatsarchiv..

http://hamburg.de

I vänstra spalten klickar du på
LinkToYourRoots. Därefter kan du
få fram instruktioner på svenska i
högra spalten genom att klicka på den
svenska flaggan. Du får fram viss
grundfakta gratis, men vill du ha mer
så får du beställa utdrag mot avgift.
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Två nya CD har sett dagens ljus
sedan förra numret. Ibland hittar
man faktiskt saker och ting genom
att snubbla på dem. Det gäller i
allra högsta grad den första skivan,
där jag kontaktade hembygds-
föreningen i ett ärende och så
nämndes att ”det ska jag kolla på
CD-skivan”.

De andra skivorna har funnits ett
tag.

Skivorna som recenseras i detta
nummer är:

Karlslunda-skivan. Karlslunda sn (H)

Ölands kyrkböcker (ministerial-
böckerna).

En Svunnen Värld 2. Topografiska
vykort från Gamleby.

Småländsk bygdehistoria V.

Alla tiders Torsåsbor

CD-skivor förCD-skivor förCD-skivor förCD-skivor förCD-skivor för
släktforskaresläktforskaresläktforskaresläktforskaresläktforskare
av Jan Jutefors

UttalandeUttalandeUttalandeUttalandeUttalande

I ”Angeläget 2/03” kan man i två
fotnoter läsa att skivan under år 2002
gett intäkter på 812 kkr och att
kostnaderna uppgick till 105 kkr. Vid
samtal med kansliet fick jag kost-
nadsposten specificerad till pressning
(av 2000 ex) ca 43 kkr, program-
meringstjänster ca 57 kkr och layout
ca 5 kkr. I posten programmerings-
tjänster ingår royalty med 7 % (på
medlemspriset = 35 kr/skiva).

Har vi lärt oss något av den nu
avslutade ordväxlingen? Ja! - Jag
hoppas att förbundet ökar sin öppen-
het och även har lite högre i taket vid
diskussioner. Vi har lärt oss att små
kluriga småländska funderingar inte
går hem i storstaden. I fortsättningen
kommer vi att ställa raka och tydliga
frågor där vi även förväntar oss
motsvarande svar.

Ingvar Kärrdahl
Ordf. DIS-Småland

Vi har i DIS-Småland en duktig och
ambitiös redaktör för vårt medlems-
blad. Utöver redaktörskapet är Jan
Jutefors en flitig skribent med egna
signerade artiklar. I årets januariblad
recenserade han i en egen artikel
Släktforskarförbundets CD-skiva
”Sveriges befolkning 1970” som
hangav enbart lovord. I en kort
mening  ifrågasatte han, kanske något
onyanserat, skivans pris och undrade
vart intäkterna tar vägen.

Vi har från Släktforskarförbundets
revisorer nu fått reda på hur det inte
går till med intäkterna och på
uppmaning publicerar vi deras
uttalande. Det torde vara varje
medlems rätt att ställa frågor om
Släktforskarförbundets ekonomi men
om frågans formulering skapat
irritation är detta något som vi
beklagar.

SlutdiskuteratSlutdiskuteratSlutdiskuteratSlutdiskuteratSlutdiskuterat

Den första invånaren i Ryssby (H),
som man känner till namnet på, hette
Illugi. Han och hans familj levde för
ca 1.000 år sedan.

Beviset finns på den runsten som
för några veckor sedan hittades i den
nu nedbrunna kyrkan i Rockneby.

Visserligen kände man till run-
stenen tidigare, men ingen har sett den
på 250 år, men nu finns den framme i
ljuset.

Texten lyder i sin helhet  Illugi (lät
göra) bro efter Ka... sin duktige
fader (eller broder).

Stenen är skadad och det fattas en
del runor, för den har varit utsatt för
två bränder, dels under Kalmarkriget
1611 och dels branden 2001.

AktuelltAktuelltAktuelltAktuelltAktuellt


