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Kony Södring på årsmötet i Holsbybrunn, Läs vidare i tidningen

Övrigt:
Frigivna straffångar, med hemort i Kalmar län
Förtroendemannakonferansen i Uddevalla
med mera
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DIS-Småland
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1650-3066

Upplaga: 900 ex

Regionförening till Föreningen DIS,
Föreningen för Datorhjälp I Släktforskningen,
för F, G och H län, Jönköpings, Kronoberg och Kalmar län.
Postadress:
DIS-Småland, c/o Ingvar Kärrdahl,
Bäckvägen 18, 330 15 BOR
E-post:
ordf_smaland@dis.se

Ansvarig utgivare:
Ingvar Kärrdahl
Organisationsnummer:
82 70 01-1029
Redaktör och layout:
Jan Jutefors

Hemsida: http://www.dis.se

och sedan vidare till

regionföreningar

Styrelse:

Manus (stopp 27/6 2004)
skickas till:
Jan Jutefors,
Ryssbyvägen 15
380 30 ROCKNEBY
jan.jutefors@telia.com
Redaktören förbehåller sig
rätten att redigera innehållet.
Citat ur MedlemsBlad för DISSmåland får göras om källan
angives. För hela artiklar hänvisas till författaren.
Författarna är själva ansvariga
för innehållet i artiklarna.

Årsavgift 2004:
DIS-Småland 50 kr. plus
medlemsskap i DIS 100 kr.
Pg 140 33-5 Föreningen DIS

Adressändring:
Föreningen DIS
Gamla Linköping
582 46 LINKÖPING

Köp DIS-nålen!
Visa din tillhörighet!

Bär DIS-nålen!

Köp DIS-nålen
på nästa medlemsmöte
eller kontakta närmaste
styrelsemedlem.

Ordförande och postmottagare:
Ingvar Kärrdahl, Bäckvägen 18, 330 15 BOR Tfn: 0370- 65 07 15
E-post: karrdahl@telia.com
Vice ordf:
Jan Jutefors, Ryssbyvägen 15, 380 30 ROCKNEBY Tfn: 0480- 665 65
E-post: jan.jutefors@telia.com
Sekreterare:
Rune Elofsson, Duvgatan 10, 575 34 EKSJÖ Tfn: 0381- 129 94
E-post: rune.elofsson@telia.com
Kassör:
Börje Jönsson, Klosterstigen 9, 575 37 EKSJÖ Tfn: 0381- 108 40
E-post: borje-jonsson@spray.se
Övriga ledamöter:
Arne Johansson, S Storgatan 29 d, 590 80 SÖDRA VI. Tfn: 0492- 205 20
E-post: disbyt-smaland@telia.com
Donald Freij, Moängsvägen 7, 330 15 BOR Tfn: 0370- 65 07 39
E-post: dfreij@tiscali.se
Suppleant:
Siv Bergman, Skedesvägen 2, 330 21 REFTELE. Tfn: 0371- 166 14
E-post: siv.bergman@westbo-mo.com

Uppdrag:

(se adresser ovan)

Redaktör:
Disbytansvarig:
Webmaster:

Jan Jutefors
Arne Johansson
Arne Johansson

PC-faddrar:
Ingvar Kärrdahl
Jan Jutefors
Börje Jönsson
Ingemar Johansson, Aneby. Tfn: 0380- 401 73.
E-post: ingemaraneby@telia.com
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Ordföranden har ordet...
Det här är vårt andra medlemsblad för i år och sommaren
närmar sig. Det finns därför
anledning att göra några korta
återblickar på verksamheten.
Vi har haft årsmöte, förlagt till
Ädelfors folkhögskola i Holsbybrunn, där styrelsen i sin helhet
blev omvald dock med den förändringen att Donald och Siv
bytte plats.
Föreningens ekonomi är i balans men såväl styrelsen som årsmötet konstaterar att medlemsbladet tar en väl stor del av vår
kostnadsbudget. Årsmötet beslutade därför att erbjuda medlemmarna att få tidningen hemskickad per e-post, se särskild
artikel om detta.
Årsmötesdeltagarna fick vid
anteckningen i röstlängden var
sin gratislott som utföll med vinst
för Eva Dahlberg som vann
Sveriges Släktforskarförbunds
årsbok för 2003 och Lars Guldström vann en årsprenumeration
på Släkthistoriskt forum.
Efter lunchen höll fotografen
Kony Södring en mycket intressant föreläsning om ”Förfädernas liv i bilder” och berättade om sina motiv.
Sveriges Släktforskarförbund
har haft en tvådagars ”Släktforskar- och förtroendemannakonferens”. Ett kort referat från
denna finns på annan plats i
medlemsbladet.
Under våren har vi genomfört
flera kurser i Disgen och vi har
även haft flera temadagar om ortoch kartfunktionen i Disgen samt
några gagg-kvällar tillsammans
med JBGF i Jönköping.
Arbetet med höstprogram-met
pågår. Vi planerar för Disgen-

Papperstidningens
innehåll:

kurser i Jönköping och Växjö
samt på ytterligare någon plats
om tillräckligt antal anmäler sig.
Vidare kommer vi att ha temadagar om ort- och kartfunktionen
samt om bildhanteringen i Disgen
och skanning av pappersbilder
och negativ.
Höstens program kommer att
presenteras i nästa medlemsblad
och finns också tillgängligt på
DIS kalendarium och mer utförligt på vår egen hemsida som
även den nås via dis.se
I Jönköping och Älmhult har vi
lokalombud som bland annat
hjälper till med att skaffa lokaler
för kurser och möten. Vi behöver
fler lokala representanter (=entusiaster). Är du intresserad att
göra en lokal insats för vår
förening hoppas jag att du hör av
dig. Vad jag kan lova dig är ett
roligt, stimulerande och fullständigt obetalt jobb.

Aktuellt.................

sid 4

Teknikhörnan.......

sid 4

Förtroendemannakonferansen i
Uddevalla............

sid 5

Frigivna straffångar,
med hemort i Kalmar
län............................

sid 6

Länktips...................

sid 12

Vinsten rasar om
virusen dör!..............

sid 12

Ur andra
medlemsblad..........

sid 15

Slutligen önskar jag och övriga
styrelsemedlemmar dig en skön
sommar.

Efterlysningar.........

sid 16

Ingvar Kärrdahl
Ordförande

Historia
på bygdemål.............. sid 13
30 februari.............

sid 13

Kony Södring
show på årsmötet...... sid 14

Nättidningens innehåll:
Aktuellt: ............................sid 4
MedlemsBladet per e-post
DISGEN-special
DISGEN på tjeckiska
Teknikhörnan.....................sid 4
Förtroendemannakonferansen
i Uddevalla 2004................sid 5

Rättelse
I vårt förra nummer skrev vi om vår
förra redaktör, som vi kallade för
Sara Tannåker.
Hennes namn är Sara Karlsson
och hon bor i Tannåker. Vi ber om
Sara om ursäkt.

Redaktören

Frigivna straffångar,
med hemort i Kalmar län....sid 5
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AKTUELLT
MedlemsBladet
per e-post
DIS-Smålands största enskilda
utgiftspost är vårt medlemsblad.
Styrelsens förslag är att erbjuda
medlemmarna möjlighet att erhålla
medlemsbladet via e-post istället för
som vanlig papperstidning.
Förslaget diskuterades på årsmötet och resultatet blev att styrelsen
fick i uppdrag att genomföra förslaget. För information vill jag nämna att alternativet med att lägga ut hela
vårt medlemsblad på vår hemsida inte
är aktuellt eftersom det i vissa fall kan
bli fråga om upphovsrätt. Detta
problem kan uppstå bland annat då vi
använder externt material som vi inte
alltid har tillstånd att publicera på
Internet liksom även vid vissa fotografier.
Om du väljer att få ditt medlemsblad
via e-post innebär detta att:
· Medlemsbladet levereras till
din e-postadress som en pdf-fil.
För att läsa pdf-filer krävs att
gratisprogrammet Acrobat
Reader, som vi levererar tillsammans med medlemsbladet, finns
installerat i din dator
· Medlemsbladet kommer
några dagar tidigare än med post
· Som pdf-fil kommer medlemsbladet att vara i färg medan
pappersupplagan av kostnadsskäl
fortfarande ges ut som svartvit
· Du kan själv välja om du vill
ha kvar medlemsbladet i datorn
eller skriva ut det
· Du har möjlighet att ångra dig
och återgå till papperstidning
Det är styrelsens förhoppning att
många av våra medlemmar kommer
att välja e-postleverans och därmed
också ge oss möjlighet att använda
de inbesparade kostnaderna till fler
föreningsaktiviteter.

Om du accepterar att tills vidare få
ditt exemplar av medlemsbladet vill
jag att du skickar ett e-brev till
adressen ordf_smaland@dis.se
Ange din e-postadress, ditt namn
samt ditt medlemsnummer i DIS och
att det gäller medlemsbladet via epost.
Ingvar Kärrdahl
Ordförande

Teknikhörnan
Minnespinnar
Om man får tolka datatidningarna
så är det dags att skrota disketterna nu. De är otidsenliga, ömtåliga
och lagrar alldeles för lite.
Nu finns det minnespinnar istället
som rymmer mycket mera och där
det inte finns några rörliga delar i
som kan gå sönder...

Modem-kapning
Vill du vara säker på att du inte råkar
ut för att få ditt modem kapat av
något skumt företag...

DISGEN-special
Du som har köpt eller kommer att
köpa DISGEN8, under perioden 1
januari till 30 juni 2004, erbjuds
teckna ett Genline-abonnemang i ett
år (365 dagar) för endast 1495:Specialerbjudandet är mycket förmånligt och du måste alltså ange ditt
medlemsnummer i DIS för att få
tillgång till tjänsten. Eftersom detta
erbjudande enbart riktar sig till DISmedlemmar som köpt DISGEN8
under denna tid, så kommer Genline
naturligtvis att tillsammans med
DIS verifiera ditt medlemskap och
köp av DISGEN8.

Nu finns DISGEN
även på tjeckiska
Nu har det kommit en tjeckisk översättning på DISGEN.
Det är medlemmen i DIS-Småland
Radim Strecha i Västervik som har
kämpat med detta under en längre
tid.
Hur du ska komma över detta
tillägg kan du läsa om i papperstidningen

Rädda dina ljud
med digital teknik
Gamla ljud kan bli viktiga dokument i framtiden...
Vi berättar vidare i papperstidningen om dessa tekniska frågor.
... läs mera i vår pappersupplaga.

Vinsten rasar
om virusen dör !
Det är fakta! Antivirusprogram och
brandväggar har aldrig sålt så bra
som nu och 2004 har kommer att
bli ett rekordår för försäljningen.
Microsoft försöker visserligen
korka igen hålen i Windows, men
hur väl kommer de att lyckas, är väl
ingen som vet. För det kan väl inte
vara så att man själva har intressen
i antivirus-branschen?
Vill man bli av med virus och
spam? I så fall håller man ju på att
avskaffa sig själva.
Läs vidare i papperstidningen om
virus, maskar, trojaner och hoax.
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Förtroendemannakonferensen i Uddevalla 2004
Kort sammanfattning av Släktforskar- och förtroendemannakonferensen i Uddevalla 27—28
mars på Uddevalla museum. DISSmåland representerades av Rune
Elofsson och Ingvar Kärrdahl.

Amerikanska Internetdatabaser

Digitalkameran i släktforskningen

”Dela med dig….”

Resten får du läsa om i papperstidningen.

SVAR skjuter sig i foten….
Forskarstugor (digitala)

Här är rubrikerna för det som diskuterades:
Kvantitet eller kvalitet?

Rapporter

Minneanteckningarna är gjorda av
Ingvar Kärrdahl och Rune Elofsson,
med reservation och varning för
eventuella felaktigheter i sammanfattningen.

Frigivna straffångar,
med hemort i Kalmar län

Nu kommer Kalmar län, men
eftersom de var ganska många så
måste vi tyvärr dela upp dem.
Södra Kalmar län, dvs Norra och
Södra Möre kommer i nästa nummer och Öland kommer i nummer
4.
Det kan förekomma fel i socknar-

na. Vissa socknar är helt okända,
medan man i andra fall inte kan
skilja på t.ex. Högsby på fastlandet och Högby på Öland.
Det är HH DigiArkiv AB du ska
kontakta om du hittar något namn
som du är intresserad av. Ofta finns

det ett fotografi och en personbeskrivning på akten.
Beställning kan du göra på
http://www.digiarkiv.se eller
e-post info@digiarkiv.se.
Telefon och fax: 0410- 489 65

Nu är det bevisat!

30 februari existerar, eller…
Läs och begrunda denna döds- och begravningsnotis från Malmbäcks (F) dödbok 1712, sidan 260:
Dom: Invocabit begrofz Pigan
Ingebor Hansadotter i Gummarp
som varit siuk af hufvud=yhra ok
bröstwerk alt ifrå Kyndels mässa,
men äntel: fredagen d. 30 Febr:
brast alla leden i hennes kropp
lööst, och gick som hastigt per
inferiora, dermed hon lycktade
detta timeliga lifvet, då hon på 7
weckor nähr upfyldt sina 29 åhr.
Dess grafställe är geent emoot
lilla Kyrkodörran hoos sin St.
Fader nådes uppå pas:255. Hade

fördt rätt ett stilla, sedligt
lefwerne.

Fakta: I början på 1700-talet så var
det lite skakigt med tideräkningen.
Europa och de katolska länderna
införde den Gregorianska kalendern,
medan Sverige hade ännu inte haft tid
att göra det för man var ju upptagen
av alla krig man förde.

År 1700 hoppade man över skottdagen och vi hade så att säga en egen
kalender under en viss tid. 1712
införde Sverige dubbla skottdagar, den
29 och 30 februari.
Först 1753 infördes den Gregorianska kalendern i Sverige och för att
komma ifatt övriga länder så kapades
februari månad så att den blev bara
17 dagar lång. Detta år registrerades
varken födda eller döda i slutet på
februari.

