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Ordföranden har ordet...
Januari 2005
Det har blivit ett nytt år och vi får
börja lära oss att skriva 2005. Vår
huvudförening ska i år fira sitt 25årsjubileum medan vi här i DISSmåland får vänta ytterligare två år
innan vi kan fira de första tio åren.
Antalet medlemmar i DIS ökar
ständigt och det gör det även för oss
här i DIS-Småland. Ökningen är ca
100 medlemmar per år vilket ger
mig en förhoppning att vi ska ha
passerat 1000 medlemmar före vårt
10-årsjubileum. Teoretiskt skulle vi
faktiskt kunna vara dubbelt så
många eftersom 49 % av DISmedlemmarna som är bosatta i de
tre smålandslänen ännu inte har
blivit medlemmar i DIS-Småland.
Du känner säkert någon som du kan
värva. Ofta är det så att vi alla
behöver få den där lilla extra
knuffen för att verkligen göra det
som vi tänkt göra men som inte blivit
av. Hoppas att just du kan ge någon
den där knuffen att betala 50-lappen
till DIS-Småland.
På några platser har vi lokala
entusiaster som hjälper till med att
fixa lokaler och fika till våra
medlemsmöten. Vi behöver fler
hjälpsamma medlemmar utspridda
över hela vårt verksamhetsområde.
Vill du och kan du så hör av dig till
mig med ett e-brev eller med ett
telefonsamtal.
Hösten har präglats av flera
studiecirklar i Disgen8 både med nybörjar- påbyggnadskurser. Vill du
själv gå en kurs så hör av dig, det
kan ju finnas fler i din närhet som
är intresserade. Vi har också haft
tematräffar och några gaggkvällar.
Gaggträffarna har vi hittills endast
haft i Jönköping tillsammans med
Jönköpingsbygdens Genealogiska
förening. Gaggträffarna innebär att
vi samlas någon vardagskväll och
diskuterar och lär av varandra hur
man kan arbeta med Disgen.

Under våren 2005 planerar vi att ha
studiecirklar åtminstone i Jönköping,
Tranås, Växjö och Kalmar. Vi
kommer även att genomföra några
tematräffar samt gaggträffar. Jag
hoppas att vi kan ha någon gaggkväll
även på någon annan ort än Jönköping. Alla våra möten annonserar
vi ut på vår hemsida som du
fortfarande bäst når via dis.se och
sedan klickar dig vidare till
Regionföreningar – DIS-Småland.
Fram till halvårsskiftet fortsätter vi
med medlemserbjudande avseende
Genline, Arkion och Digitala forskarsalen. Se särskild artikel om detta.
Vårens största möte är årsmötet
som i år är förlagt till Ljungby,
lördagen den 19 februari. Se särskild
kallelse.
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I detta nummer av vårt medlemsblad avslutas serien om straffångar.
Vi hoppas nu att våra medlemmar
ska bli aktiva skribenter. Har du
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som litet, så hör av dig till mig eller
vår redaktör. Även Diskulogen
efterlyser artiklar från medlemmarna.
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Slutligen en viktig uppmaning!
Om du har e-post så meddela din epostadress till DIS (dis@dis.se).
Meddela också ändringar av din epostadress. I DIS-Småland skickar
vi ofta via e-post ut påminnelser om
våra medlemsmöten. Tyvärr saknas
många e-postadresser och en del är
felaktiga vilket innebär att alla inte
får dessa meddelanden. Jag kommer att skicka ut en påminnelse om
årsmötet. Har du inte fått någon
sådan senast en vecka före så
saknar vi din e-postadress eller så
är den felaktig.

Tekniklådan ..................sid 15

Ingvar Kärrdahl
Ordförande i DIS-Småland

Länktips ....................... sid 13
Fynd på ancestry.com ...sid 13
Ur andra medlemsblad...sid 14

Efterlysningar ................sid 16
MedlemsBladet med e-post
Du kommer väl ihåg att du kan få
medlemsbladet hemsänt digitalt
istället för som papperstidning med
den vanliga posten.
Detta innebär två fördelar:
Du får tidningen i färg
Du sparar pengar åt föreningen
Vill du ha medlemsbladet via e-post
meddelar du detta till:
ingvar.karrdahl@pp.varnamo.net
Du måste ange din e-postadress, ditt
namn samt medlemsnummer.
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Vårprogrammet 2005
Årsmöte

Disgenkurser

Medlemmarna i DIS-Småland kallas härmed till
årsmöte den 19 februari 2005 i Ljungby,
se särskilt program

Grundkurser i DISGEN

Tranås
Studiecirkel 10 x 3 timmar
Tid:
kvällstid
Pris:
800 kr
Kontakta: Börje Jönsson, Tfn: 0381- 108 40
E-post: borje.jonsson@spray.se

Kalmar
Medlemsmöten
Tematräffar om DISGEN
Ort- och kartfunktionen
Bildhantering och användande av skanner
Källfunktionen
Tid: Lördagar
Kl: 09.30 - 13 med fikapaus
Pris: 60 kr

Gaggträffar

Studiecirkel 10 x 3 timmar
Tid:
Måndagar, kvällstid
Pris:
800 kr
Kontakta: Jan Jutefors, Tfn: 0480- 665 65
E-post: jan.jutefors@telia.com

Växjö
Studiecirkel 10x3 timmar
Tid:
Pris:
800 kr
Kontakta: Ingvar Kärrdahl, Tfn: 0370- 65 07 15
E-post: ingvar.karrdahl@pp.varnamo.net

Jönköping
Studiecirkel 10 x 3 timmar
Tid:
Onsdagar, eftermiddag
Pris:
800 kr

Vi träffas, diskuterar och ger goda råd till varandra
om släktregistrering i DISGEN
Studiecirkel 10 x 3 timmar
Tid: Vardagskvällar
Kl: 18.30 - 21.00 med fikapaus
Pris: 40 kr

Tid:
Torsdagar, kvällstid
Pris:
800 kr
Kontakta: Jan Graab, Tfn: 036- 16 31 61
E-post: jan.graab@telia.com

Påbyggnadskurs i DISGEN
Samtliga medlemsmöten kommer efterhand att
Jönköping
utannonseras under kalendariet på DIS hemsida http:/
Studiecirkel 6 x 3 timmar
/www.dis.se

Vårprogrammet finns även på vår hemsida och i DIS
kalendarium. Http://www.dis.se

Tid:
Onsdagar, kvällstid
Pris:
500 kr
Kontakta: Jan Graab, Tfn: 036- 16 31 61
E-post: jan.graab@telia.com

Alla ändringar i vårt program meddelas på hemsidan samt i kommande nummer av MedlemsBlad
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Årsmöte i DIS-Småland
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19 februari 2005
Plats: Åbyskolan (Ljungby kommun) MedlemsGunnarsforsgatan i Lagan
erbjudande
Genline

Program:
09.30
Ankomst och förmiddagskaffe
10.00
Årsmöte
11.00
Föredrag: Anna-Lena Hultman
Hur man hittar släkten i USA
Datasökning i svenska och amerikanska databaser
12.00
Lunch
13.00
Datasökning – fortsättning
Vi kommer under föredraget att vara uppkopplade mot Internet varför
deltagarna under avsnittet efter lunch kan få viss hjälp med sökning på
eget material.
Under eftermiddagen har vi även möjlighet till diskussioner kring
släktforskarprogrammet DISGEN 8 samt sökning i vår egen databas
DISBYT.
Kaffe serveras under eftermiddagen.
Föredragshållaren
Anna-Lena Hultman är projektledare i Sveriges Släktforskarförbubd.
Hon är huvudansvarig för uppdateringarna och nyutgåvorna av ”Namn
åt de döda” och ”Emibas”

Vi har fortfarande ett abonnemang
på Genline fram till halvårsskiftet.
Intresserade medlemmar kan
utan kostnad få tillgång till detta
under en vecka. Eventuella uppkopplings- och samtalskostnader till
din Internetleverantör får du givetvis
själv stå för.
Vill du utnyttja det här erbjudandet
skickar du ett e-brev till:
ingvar.karrdahl@pp.varnamo.net
Du måste ange din e-postadress, ditt
namn samt medlemsnummer. Har
du särskilda önskemål t.ex. lämplig
eller olämplig tidpunkt anger du även
detta.

Arkion och
Digitala forskarsalen
Vi har även ett abonnemang på
Arkion och Digitala forskarsalen
under det här halvåret.
Vill du ha hjälp att söka i dessa
register så skickar du ett e-brev till:
jan.jutefors@telia.com

Ingvar Kärrdahl

Tfn: 0370- 65 07 15, Mobil: 070- 522 19 57,
E-post: ingvar karrdahl@pp.varnamo.net

Han kommer att söka i dessa
register och meddela dig via e-post
vad han har hittat.
Ju noggrannare uppgifter som du
lämnar desto större chans är det att
du får napp.

Rune Elofsson

Tfn: 0381- 129 94
E-post: rune.elofsson@telia.com

I en särskild artikel skriver Eva
Dahlberg om innehållet i dessa
register.

Anmälan om deltagande, för att kunna beräkna lunch och
kaffe, senast den 13 februari till:
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Frigivna straffångar,

med hemort i Kalmar län, del 3
Det blev många fångar från
Kalmar län, så därför så blir
den uppdelad i tre delar. Här
kommer sista delen som är
Öland. Det kan förekomma att
personer har förts till fel
socken. Det är t.ex. mycket
lätt att förväxla Högby och
Högsby.
Det är GH Mikroscan 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.microscan.nu eller
e-post info@microscan.nu.
Telefon och fax: 0410- 489 65

Borgholm socken
Carlsson, Claes Oskar
1902/94
1866-06-18
Stöld 6 resan
Arbetare
Kalmar länsfängelse
Hultin, Sven Oskar
1900/100
1850-04-22
Stöld 1 resan
Arbetare
Malmö centralfängelse
Johansson, Johan Fredrik Rupert
1903/100
1849-03-27
Förfalskning
Handlande
Malmö centralfängelse

Wahlström, Per David Julius
1880/75
1829-12-12
Stöld 5 resan
Sjöman
Karlskrona straffängelse
Böda socken.
Ahlberg, Olof
Danielsson, Segel
1880/13
1851-06-12
Stöld 4 resan
Sjöman
Långholmen straffängelse
Johansson, Nils Gottfrid
1910/174
1882-07-10
Stöld 5 resan
Arbetare
Långholmen centralfängelse
Jonsson, Nils Johan
1876/53
1844-09-21
Stöld 3 resan
Långholmen straffängelse

Arbetskarl
Malmö straffängelse
Carlsson, Janne (Jean) Emanuel
1888/16
1865-10-08
Stöld 2 resan med inbrott
Sjöman, Dräng
Kalmar läns-cellfängelse
Gårdby socken
Carlsson, Johan Fredrik
1878/83
1831-07-18
Stöld 4 resan
Dräng
Karlskrona straffängelse
Gärdslösa socken
Olsson, Anders Peter
1878/119
1828-12-10
Stöld 5 resan
Skräddarlärling
Varberg straffängelse
Hulterstads socken

Föra socken
Andersson, Nils Johan
1893/136
1843-04-12
Bedrägeri
Bonde
Långholmen centralfängelse
Nilsson, Nils August
1886/88 ++
1851-07-24
Förfalskning
Hemmansägare
Långholmen straffängelse

Johansson, Nils
1879/48
1827-03-04
Stöld 4 resan
Fiskare
Varberg straffängelse
Jansson, Nils
1876/244
1824-12-16
Förfalskning och bedrägeri
Timmerman
Långholmen straffängelse
Högby socken

Glömminge socken
Rosenström, Per Oskar
1900/124
1849-11-17
Förfalskning
Kommisionslantmätare
Långholmen centralfängelse

Johansson, Anders
Unger
1881/67
1833-09-03
Mened

Eriksson, Per August
1880/215
1855-05-19
Stöld 3 resan
Sotare
Långholmen straffängelse
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Fingal, Carl Petter
Pettersson
1884/196
1837-08-01
Stöld 4 resan
Sjöman
Karlskrona straffängelse
Högsrums socken
Jaensson, Jonas Peter
1890/15
1825-08-21
Mord, mordbrand, m.m.
Inhysesman
Karlskrona centralfängelse
Lindstedt, Carl Johan
1879/222
1822-12-15
Stöld 3 resan, fylleri
Skräddare
Karlskrona straffängelse
Lundgren, Nils Peter August
1878/4
1830-03-30
Mordbrand
Gästgivare
Karlskrona straffängelse
Lindstedt, Carl Johan
1884/48
1822-12-15
Stöld 4 resan
Skrädderiarbetare
Landskrona straffängelse
Köping socken
Carlsson, Olof Johan
1883/176
1858-10-14
Stöld 3 resan
Dräng
Malmö straffängelse
Rudolfsson, Anders Peter
1880/94
1828-12-27
Stöld 3 resan
Skräddare
Karlskrona straffängelse
Långlöts socken
Pettersson, Johan August
1892/59
1839-07-22

Förfalskning
Handlande
Långholmen centralfängelse

Båtsman
Malmö centralfängelse
Resmo socken

Löts socken
Larsson, Anders Johan
1882/201
1856-09-21
Stöld 3 resan, m.m.
Artillerist
Långholmen kronohäkte
Mörbylånga socken
Lindström, Per Lorentz
1879/174
1848-11-06
Stöld 3 resan
Skräddare
Långholmen straffängelse
Lindström, Peter Lorentz
1894/164
1848-11-06
Stöld 5 resan
Skräddare
Långholmen centralfängelse
Norra Möckleby socken
Andersson, Anders Peter
1894/84
1839-11-14
Förfalskning, m.m.
Snickare
Långholmen centralfängelse
Larsson, Johan Peter
1901/85
1842-09-13
Mened, m.m.
Smed
Malmö centralfängelse

Johansson, Anders Alfred
1893/68
1862-10-31
Stöld 3 resan, m.m.
Arbetskarl
Långholmen kronohäkte
Johansson, Anders Alfred
1897/142
1862-10-31
Stöld 5 resan
Arbetskarl
Långholmen centralfängelse
Johansson, Anders Alfred
1901/91
1862-10-31
Stöld 6 resan
Arbetare
Långholmen centralfängelse
Runsten socken
Olsen, Johan Peter Adolf
1897/26
1865-10-17
Förfalskning
Hemmansägare
Långholmen centralfängelse
Sandby socken
Jönsson, Carl Fredrik
1883/24
1855-06-16
Stöld 3 resan
Skomakeriarbetare
Karlskrona straffängelse
Södra Möckleby socken

Persnäs socken
Borg, Carl Johan
1889/158
1843-03-15
Stöld 3 resan
Marinsoldat
Malmö centralfängelse
Märseskot, Peter
Petersson
1896/152
1828-06-16
Mordbrand

Andersson, Johan August
1883/255
1839-01-26
Mened, m.m.
Hemmansägare
Malmö straffängelse
Olsson, Erik August
1883/7
1851-05-25
Mordbrandsanstiftan
Hemmansägare
Malmö straffängelse
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Carlsson, Johan Fredrik
1883/6
1859-06-31
Mordbrand
Dräng
Malmö straffängelse
Torslunda socken
Engström, Anders
1888/193
1822-10-10
Stöld 4 resan
Sjöman
Karlskrona centralfängelse
Fix, Jonas Peter
Nilsson
1876/102
1807-09-04
Stöld 4 resan
Karlskrona straffängelse
Ventinge socken
Abrahamsson, Olaus Peter
1886/28
1845-04-16
Mordförsök
Hemmansägare
Karlskrona centralfängelse
Carlsson, Erik Johan
1893/108
1847-04-17
Mord
Arbetskarl
Långholmen centralfängelse
Carlsson, Johan Wilhelm
1889/24
1860-10-25
Stöld 4 resan
Sjöman
Långholmen centralfängelse
Johansson, Johannes
Smedberg
1894/88
1848-09-26
Mord
Dräng
Karlskrona centralfängelse
Vickleby socken
Petersson, Peter Gustaf
1893/212
1858-07-20
Stöld 4 resan
Arbetare
Karlskrona centralfängelse

Vad finns i Arkion och
Digitala Forskarsalen –
Riksarkivets betaldatabaser ?
Riksarkivet har sedan några år
tillbaka byggt upp två portaler
för att presentera olika källmaterial på Internet, Arkion
(”Ett historienät Sverige”)
respektive Digitala Forskarsalen. Båda har i stort sett
endast betaldatabaser. Vad finns
det då för material i dessa?
Arkion (www.arkion.se) producerar
och presenterar de s.k. Folkräkningarna – sökbara register till avskrifter
ur SCB:s utdrag ur husförhörslängderna. Den första fullständiga och
mest kända är ”Folkräkningen 1890”
som även getts ut på cd som
”Sveriges befolkning 1890”, innehållet är detsamma men sökmöjligheterna skiljer sig. Nu är man i full
färd med att färdigställa 1900 års
folkräkning.
Det framgår inte av Arkions
webbplats exakt hur långt de
kommit, men en stor del är i alla fall
klart även om de tre smålandslänen
ännu inte är helt färdiga. För norra
Sverige finns även Folkräkningarna
1870 och 1880 att söka i.
Folkräkningarna ska ses som en
ledtråd till var man kan hitta sina
personer, och hur familjen ser ut vid
ett givet ögonblick, men de är
ögonblicksbilder som inte alltid
stämmer helt. Uppgifterna är inte
tagna direkt ur husförhörslängderna,
tyvärr förekommer både felaktiga
födelseförsamling, namn och familjerelationer. Men som ett tips och
hjälpmedel är de ändå användbara.
Arkion har även register till en del

av Sveriges sjömanshus (även detta
finns på cd) och ett register över
frigivna fångar 1877-1925 med
7 000 inskannade bilder.
Digitala forskarsalen, på SVAR:s
webbplats (www.svar.ra.se), har
tidigare främst haft ett antal register
i sin databas. Exempel på dessa
register är bouppteckningsregister
för fyra län (D, C, U och BD),
brandförsäkringsdatabas och en del
ministerialboksregister. Men efterhand kommer nu också kyrkböcker
att finnas tillgängliga där, eftersom
Riksarkivet numera skannar kyrkböckerna i stället för att producera
mikrokort.
Men eftersom det i stor utsträckning rör sig om kyrkböcker från
1900-talet måste de med nuvarande
policy vara över 100 år för att bli
tillgängliga i Digitala forskarsalen.
Därför hittar man inte så många
kyrkböcker där ännu, men några
finns det. Om man söker via webbplatsens Forska-meny eller via
Nationella arkivdatabasen www.
nad.ra.se kan man få veta om det
finns mikrokort eller ”bilder” – det
senare alltså i Digitala forskarsalen
med striktare tillgänglighetsvillkor än
mikrokorten.
I nästa nummer av medlemsbladet
hoppas jag ha med en artikel om hur
släktforskarnas tillgänglighet till
Smålands kyrkböcker från 1900talet ser ut.
Eva Dahlberg
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Småländska CD-skivor
för släktforskare
Nu har uppföljaren till Sveriges
befolkning 1970 kommit, som jag
skrev om i nr 1, 2003 och det är
Sveriges Befolkning 1980.
Den är precis lik den förra skivan,
fast 10 år senare. Det är t.o.m.
samma gamla löjliga avvikelser som
på den första skivan. Står det ett
komma för mycket i adressen, så
kommer det inte upp alla när man
söker på ”samma adress” och
personer med samma namn visas
inte om det t.ex. står
ett vånings-nummer i
adressen på några,
men inte alla. Man blir
väldigt trött ibland när
man letar efter personer, men vet man
om felen så lär man
sig ju. Det hade å
andra sidan varit trevligt om adresserna
hade normerats och
man hade plockat bort
avvikande tecken.
Det är tydligen lite
svårt att ta till sig
kritik.
Trots allt, så vill jag
ändå inte vara utan
skivan. Har man bägge skivorna så kan man faktiskt
lägga pussel med personerna och få
fram en ganska hygglig familjebild,
trots att den möjligheten medvetet
är bort-tagen. Alla personer är ju
listade efter bokstavsordning och
ibland är det omöjligt att avgöra vilka
som tillhör samma familj.
Köp på Släktforskarförbundets
hemsida http://www.genealogi.se/
forbund/bokhandeln/
Rosenbergs Geografiskt-Statistiskt Handlexikon öfver Sverige
finns numera också på en sökbar cd.
Rosenberg är ju en bibel för oss
forskare och det är ju inte så dumt

att man nu kan göra en sökning på
orter även om man inte vet hela
orten. Svenska ortnamn finns ju,
men där finns inte alla orter med trots
att de finns i verkligheten. Tyvärr
är det ju så att Rosenberg har inte
allt heller, men det är väl så att man
inte ska ha allt här i livet.
Köp på Släktforskarförbundets
hemsida http://www.genealogi.se/
forbund/bokhandeln/

Jönköpings läns ministerialböcker (födda, vigda, döda) har
skrivits av och finns tillgängliga på
en cd som omfattar födda 18951933, vigda 1860-1933, döda 18951933. Det är Vivi Bryntesson i Hok
som har gjort detta.
Kontakta Vivi på E-post:
bryntesson.vivi@telia.com
Algutsboda Mantalslängder
1623-1765 har skrivits av och givits
ut av Niclas Rosenbalck, Sven-Åke
Nykvist och Lennart Karlsson.
Sätt in 125 kr på Pg 405 28 47-3
och skriv noga ditt namn och adress
så kommer den på posten.

Bouppteckningar från Handbörds härad 1703-1864 (Ingresser) kan du också få på en CD eller
på e-post.
Det är totalt 5.600 ingresser som
har skrivits av från socknarna
Fagerhult, Fliseryd, Högsby (Fågelfors), Kråksmåla och Långemåla,
alla i Kalmar län. Stig Gräntz i Berga
har gjort detta digra arbete. Tyvärr
har jag inte själv sett materialet.
Sätt in 200 kr på Pg 76 04 50-7
och ange om du vill ha
det på cd eller e-post.
Glöm inte namn och
adress och ev e-postadress också.
KGFs databas 2004.
Detta säkra kort har
också dykt upp nu i
höst. Här finns så gott
som alla Kronobergs
socknar med sina födda, vigda och döda. Här
finns allt material från
början och fram till
1933, men eftersom det
tar tid att registrera alla
socknar och det är
frivilligt arbete så är
inte alla socknar förtecknade ännu, men den nya cdskivan innebär ett ordentligt lyft.
Beställ skivan på http://www.
genea logi.se/forbund/kgf.htm , men
kom ihåg att du måste vara medlem
för att få köpa skivan.

skivorna recenserade av
Jan Jutefors
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Stämmor och tankar …

...i huve’t på en redaktör

Så har vi varit på släktforskardagar igen. Den här gången
ställde vi kosan till Östersund.
Jag tänker inte tala om vad som
hände på själva stämmoförhandlingarna, för dels var jag inte
närvarande och dels har det varit
så många reportage om det så
att jag tror att de flesta nog har
fått lite hum i alla fall om de
beslut som togs där.
Fördelen med att vi är på plats är
ju att vi kan tala om vilka vi är och
vad vi sysslar med. Vi i DISSmåland har ju specialiserat oss på
att samla CD-skivor om Småland
och smålänningar och det var det
som vi visade upp och vi kunde även
hjälpa till med diverse sökningar på
dessa skivor.
Vi var också med i utbildningshörnan. Ja, ja OK då, det var vår
ordförande Ingvar som var mycket
aktiv vid Föreningen DIS interaktiva
utbildningshörna. Ingvar har ju
arbetat med att göra ett utbildningsprogram som vi använder i föreningen och hans erfarenheter kom
väl till pass på utställningen och han

Sveriges nordligaste runsten

har ju också varit medförfattare till
den serie av artiklar som har varit i
Diskulogen.
Det är ganska kul att gå runt bland
de andra utställarna och kika på

Frösö kyrka

deras utbud. Kan vi ”låna” lite
idéer? Är det något man har nytta
av som vi kan skaffa? Man går ju
inte bara på jakt för föreningens del,
utan också för sin egen. I år har vi
faktiskt tur för Sveriges Släktforskarförbund varit med att producera
två nya CD-skivor, Sveriges Befolkning 1980 har ju kommit, som är
precis lik befolkningsskivan 1970
fast 10 år senare och så har
Rosenberg Geografiskt-Statistiskt handlexikon öfver Sverige,
kommit ut på en sökbar skiva.
Självklart har vi inhandlat dessa till
föreningen.
Intressanta föreläsningar fanns ju
också. Jag själv har hittat släkt i
Norge, så självklart så går jag på
föreläsningen om hur man forskar i
norska arkiv. Jag inhandlar givetvis
boken Våre røtter. Håndbok i
slektsgranskning for nybegynnare og viderekomne av författarna Nils Johan Stoa och PerØivind Sandberg till mig själv i
försenad födelsedagspresent. Den
var inte speciellt billig, men norska
böcker är ju inte det. Boken är i alla
fall en mycket bra handledning att

forska i Norge och det var ju det
som var meningen med det hela.
Vill man så kan man handla hur
mycket böcker som helst. Varje
utställare med självaktning har
åtminstone en bok till försäljning och
de flesta har ju många att bjuda ut,
så nog fick man sitt lystmäte
tillfredsställt alltid. Dessutom så
fanns ju Antikvariat Genealogica
där också med mycket att drömma
om.
Jag frossade också i billiga mikrokort hos SVAR. De sålde ut hela
buntar av kort för 20 kr, det är förståss SCB-korten, men de är ju
bättre än ingenting.
Gamla forskarvänner träffar man
ju också och alltid har man något
nytt att förtälja och så träffas man
ju också på kvällstid och har trevligt.
Ja visst ja, stämmomiddagen får vi
inte glömma. Vi ska ju ha lite till livs
också. Till och med några utflykter
hann vi med. Vi var ju bara tvugna
att besöka Frösö kyrka. Sommarhagen var vi aldig i, men åtminstone
jag var och tittade på Sveriges
nordligaste runsten, som står på
Frösön. Någon skymt av sjöodjuret
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fick vi inte, även om vi försökte glana
ut över sjön emellanåt, men tur var
väl det.
Allt fick vi inte nu till släktforskardagarna, för det är några saker vi
väntar på.
Sveriges dödbok III kommer
nu i december har man lovat. Den
är upp till 75 % uppdaterad med
namnen mellan 1950-1970. Allt finns
inte med, för projekt ”Ge namn åt
de döda” klarade inte av det till 100
%, men vi får faktiskt vara tacksamma för att det gick så bra ändå.
Förutom saknade namn, så bör det
komma med en del mellan 1948 och
1950 och alla döda t.o.m.2003 plus
ett par tusen svenskar som har dött
utomlands.

kommer att ligga filmer som inte får
plats på cd-skivan. Det ska faktiskt
bli spännande att få ta del av den.
Dessutom så kommer EMIBAS,
dvs emigrantdatabasen att komma
på CD. EMIBAS finns ju på den
nuvarande Emigranten, men den
omfattar bara emigranter som var
mantalsskrivna i Göteborgs centrala
församlingar, men nu ska den nya
skivan täcka hela Sverige. Det är
där DU kan göra en insats. Du kan
adoptera en församling och registrera samtliga emigranter i den. Det
fungerar exakt som Ge namn åt de
döda. Gå in på http://www.genea
logi.se/emigrant/emibas/ och läs om
projektet och anmäl dig med en
gång.
Vi får heller inte glömma bort Ge

Jag tycker att jag ser nå’t långt där borta

Vi väntar också på den fjärde cdskivan från Stockholm som blir
färdig under våren och det är
Kungsholmen som kommer att heta
Från Svältholmen till Västermalm. Den kommer liksom skivan
om Gamla stan att bli i två varianter,
en cd och en dvd. På dvd-skivan

namn åt de döda. Projektet är inte
slut utan fortsätter även om skivan
kommer nu. Det är fortfarande
många församlingar som inte är
klara, här är länken för det projektet
http://home.swipnet.se/hossna/
sdb.htm. Se till att du hjälper till att
snabbt göra detta klart, så vi blir av
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med det. Det är 17 församlingar
kvar i Jönköpings län, 42 i Kronoberg och 36 i Kalmar län. Hjälps vi
åt med att ta vars en församling så
är det ju gjort på ett kick. Blir det
två som hjälps åt med en församling
så går det dubbelt så snabbt och så
blir det ju roligare också. Tänk på
att du får betalt också, visserligen
inte i reda pengar men väl rabatt i
Släktforskarförbundets bokhandel.
Det finns också planer på att ge
ut en cd-skiva med folkräkningen
1930, men den kommer inte att se
ut som de andra skivorna om
Sveriges Befolkning. Det kommer
att bli en dvd-skiva med bilder, vilket
också innebär att den inte kommer
att bli sökbar som övriga cd.

Foto: Jan Jutefors

Grills bok Statistiskt sammandrag af Svenska Indelningsverket ska också komma på cd så
småningom.
Eder
Jan
Texten redigerad av ansvarig utgivare
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Kyrkan säljer gamla gravstenar
av Jan Jutefors
Nu har jakten startat på gravrättsinnehavare på södra
Öland. Det finns massor med
gravar där arrendet har gått ut.
Gravrätter på evig tid existerar inte idag och tidigare
avtal gäller inte längre, utan
alla gravrätter är på 25 år.
Därför kan en 50 år gammal
grav helt plötsligt vara borta.
Anmäler sig ingen gravrättsinnehavare så har kyrkogårdsförvaltningen rätt att ta bort graven, för
att låta någon annan använda
den.
På södra Öland försöker man
nu hitta gravrättsinnehavare och
så får de ett erbjudande om
förlängning av avtalet på ytterligare 25 år. Blir svaret Nej tack!,
så blir ingenting gjort på sex
månader, men sedan plockas
graven bort och platsen blir ledig.
Kulturhistoriskt värde?
Man säger att man samarbetar
med länsmuseum, länsstyrelse
och hembygdsförening och att
inga stenar med kulturhistoriskt
värde tas bort. Då kan man
fråga sig vad som menas med
kulturhistoriskt värde, vilka
gravar har det? Är det beroende på vilket namn det står på
gravstenen?
Man kan ju fråga sig hur pass
noga de är med jakten på gravrättsinnehavare. Det kan ju faktiskt vara
så att även om nuvarande innehavaren har sagt nej, så kan det finnas
någon annan som gärna vill ta på
sig detta.
Gravvårdsavgifter
Mot detta ska ställas att de som inte
bor inom församlingens eller pastoratets gräns får betala en gravvårds-

avgift om man vill stå som gravrättsinnehavare. Detta är oavsett om
man beställt vård av graven eller
inte. Jag har själv anmält mitt
intresse till tre gravar på södra
Öland, men blivit tvungen att avstå
på grund av kostnaderna. Den ena
graven var en dubbelgrav med två
kistor och de andra var enkla. Den
första graven skulle ha kostat mig
15.000 kr och de båda andra 7.500
kr per styck och jag är inte säker
på att det ens var under 25 år, för
jag tror att de skulle ha detta på 15
år. Bodde man däremot i pastoratet
så var det tydligen ingen kostnad.

ett lägre pris.
- Ur miljöhänseende är det slöseri
att slå sönder gamla stenar och vi
har inget som helst vinstintresse,
säger en representant för en kyrkogårdsnämnd på Öland.

Hur ska vi ha det?
Hur ska vi släktforskare ställa oss i
den här frågan? Den gäller ju inte
bara oss, utan även kommande
generationer. Lyckan infinner sig
alltid när man vid en kyrkogårdsvandring hittar sina släktingar, men
blir det möjligt i framtiden. Risken
är ju att kyrkogårdarna bara består
av gravar som är högst 25 år
gamla, om det inte gäller potentater i samhället förstås, för deras
gravar har ju kulturhistoriskt
värde. Industriarbetaren som
jobbade 60 år på bruket finns ju
inget intresse av att behålla, de
tar ju bara plats.
Släktforskarförbundet har
dragit igång Gravstensinventeringen, men har för övrigt ingen
direkt kampanj eller hållning om
hur vi ska göra med våra gamla
gravar egentligen. Agerandet på
Öland visar på nödvändigheten att
snabbt inventera alla kyrkogårdar
på samtliga gravar. Man vet inte
vilken sten som kan vara borta i
morgon.
Foto: Jan Jutefors

Pris: 1.875 kr
Återanvändning
Gravstenen har man hittills slagit
sönder och grävt ner, men nu erbjuds
på försök stenar till återanvändning.
Man tänker sälja stenarna och
prissättningen är redan gjord. En
liggande sten kommer att kosta
1.250 kr, en stående, högst 120 cm,
1.875 kr, en större stående sten
kommer att kosta 2.500 kr. Moms
är inräknad i alla priserna. På så vis
kan den enskilde på en fin sten till

Gemensam strategi
Man kunde ju kanske tänka sig att
förbundet utarbetade en gemensam
strategi, så att vi inom respektive
förening kunde arbeta mot den
skövling av kyrkogårdarna som sker
nu. Det är ju faktiskt så att förbundet
centralt kan ju inte agera mot varje
företeelse som sker ute i landet,
däremot kan den lokala föreningen
reagera och agera mot det som
sker. Vad vi behöver är en gemensam hållning som ger ett bra verktyg
till föreningarna att agera. Öland är
inget unikt, utan detta finns överallt.

Länktips

för DIS-Småland Nr 1, 2005

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html
Ibland kan även CIA vara bra att
ha. Ja just det, det är faktiskt Central
Intelligence Agency, amerikanska
underrättelsetjänsten.
De har en sida som heter The
World Factbook och som innehåller

fakta om världens alla länder och
stater. Här finns tydliga uppgifter om
hur länderna är uppdelade i provinser mm. Mycket bra att använda
när du ska skapa utländska orter i
DISGEN.
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Fynd på
Ancestry.com

FLORENCE MARGARETA
CARLSON - OBITUARY
Author: Barbara Dobbins Title
E-post: snibbod1@aol.com
Surnames: LITHANDER
Classification: Obituary

The Sun, San Bernardino, CA November 28, 2004
FLORENCE MARGARETA CARLSON’s career didn’t begin until 12
years after she graduated with a
degree from a business college. After
moving from Illinois to California and
then back to Illinois, Carlson landed
http://publications.eu.int/code/sv/sv-5000500.htm
the secretary’s job that would beNär du skapar utländska orter så är stater bygger dels på uppgifter från come her livelihood. The Redlands
detta en mycket bra sida, här finns svenska utrikesdepartementet, dels resident died Tuesday of cancer at
her home. She was 87. She was born
EU- och ISO- normerna för hur man relevant ISO-dokument.
Enligt beslut av medlemsländ- March 7, 1917 in Oskarshamn,
skriver ländernas namn och förkorternas ständiga representanter skall Sweden. She moved to the United
ningar.
Här finns Landskod, Land (kort- nedanstånde beteckningar användas States with her family shortly after
form), Fullständigt namn (lång- för EU-länderna, trots vissa av- she was born, first to Washington and
form), Invånarbeteckning och vikelser mot ISO:s tvåbokstavskod. then to Galesburg, Illinois.
Carlson graduated from Brown’s
Former/namn inom parentes är
adjektiv, Huvudstad
inte godkända av FN, men används Business College in 1936. She was
married in 1942 to Carl Leonard
”Denna lista över självständiga i informella sammanhang.”
Carlson. The couple moved to
Huntington Park where her husband
worked for Lockheed Aircraft Co.
In 1948 they moved back to
Galesburg,
there she began a secreDetta är en berättelse om några människor,som från sina hem i Ljuder i Småland tarial position with the Agricultural
Stabilization and Conservation
utvandrade till Nordamerika.
Service Office. She worked for the
department for 27 years until retiring
in 1978.
In Galesburg, Carlson was active
with the First Lutheran Church of
http://www.duvemala.com/
Galesburg, Svithoid Lodge and the
Older Americans of Knox Seniors.
Survivors include a son, Steve Carlson of Madison, Wis.; a daughter
Brenda Bean of Redlands; a bro-ther,
Dale Lithander of Galesburg, Ill.; four
grandchildren and one great-grandhttp://hemsidor.torget.se/users/b/bohjohan/convert/conv_s.htm
child. Services will be held in Galesburg. Hincliff, Pearson and West
Det här är också en sån där ”bra- Sida 1: Omvandla volym-, vikt-,
Funeral Home in Galesburg is
att-ha” sida. Den hjälper dig att längd-, yt- och temperatur-mått
handling arrangements.
snabbt och enkelt omvandla t.ex. mellan U.S./Imperial och SI-enheter.
NOTE: Submitter is not related in
amerikanska mått till svenska och Sida 2: Omvandla hastighets-,
any
way to deceased. Obituary is
bränsleförbruknings-, tryck-, vridtvärtom, men även att få en direkt
provided for genealogical interest
moment-, effekt- och energi-mått
omvandling till andra måttenheter.
only. ~RIP~
mellan U.S./Imperial och SI-enheter.

Länder och landskoder

Omvandla mått och vikt
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Ur andra medlemsblad…
Alingsås Släktforskare (Alingsås
Släktforskarförening) Nr 4 2004.
Drottninggatan –du finns alltid i mitt
hjärta..! – Håkan Sandstet ; Torpet
Källeberg under Stockslycke/Holmen
– Johan Almqvist ; Moderns bekännelse – Karin Edvall ; Gamla foton
kommer till heders – Astrid Söderström.
AnGripen (Malmö Släktforskarförening) Nr 1 2004. Så här använder
du datorn till dina fotografier –
Charlotte Börjesson.
Disponibelt (DIS-Aros) Nr 2 2004.
Håll ordning på dina egna filer som
har ett samband med DISGEN – Jan
Wallin ; Gratisprogram och Dg8handledningar.
Hallandsfarares information
(Hallands Genealogiska Förening) Nr
65 Sept 2004. Mantalslängder något för mig? – Charlotte Lindgren
; Landsbygdsbefolkningens skatter –
Ingemar Rosengren ; Hallänningar i
förskingringen – Olof Leandersson ;
Tragedier i Espelunda – Andreas
Karlsson.
Njudungen (Njudungs Genealogiska
Förening) Nr 3 2004. Böneman, frieri
och bröllop på 1800-talet – Helen
Höjer ; Samuel Åstrand- Kyrkoherde
i Norra Sandsjö 1815-27 – Karin
Grund ; De främmande djävlarna –
Lars-Åke Andersson.
Njudungen (Njudungs Genealogiska
Förening) Nr 4 2004. Domboksfynd
från 1766 års vinterting ; Johan
Magnus Korenius – komminister i
Ökna 1862-89 – Helen Höijer.
PLF-nytt (Person- och Lokalhistoriskt forskarcentrum Oskarshamn)
Nr 70 Aug 2004. Ägare till frälsegården Rotvik – Anders Rotviker ;
Kanalen vid Skäggenäs – Maj Holm.

PLF-nytt (Person- och Lokalhistoriskt forskarcentrum Oskarshamn)
Nr 71 Okt 2004. Samarbetsgruppen
Östra Götaland – Anders Thunberg ;
Farmor Johan – undergöraren i
Värlebo – Christina Dannesäter ;
Gästgiverier – Curt Holm.
KGF-Nytt (Kronobergs Genealogiska
Förening) Nr 86 Sept 2004. KGFs
databas 2004 ; Intressant militärhistoria – Aron Axelsson ; På väg till
Pommern Eva Dalin ; Eugenie –
Sten-Eric Lindström ; Karl-Oskars
och Kristinas församling 150 år –
Sven Adolfsson ;
KLGF-bladet (Kalmar Läns Genealogiska Förening) Nr 52 Aug 2004.
Jubileumsnummer KLGF 25 år.
Kåserier av tidigare ordförande
Kerstin Jonmyren, Britt Marie Westblom, Sven Andersson och nuv.
Birgitta Berkemar ; Saknad hustru i
oväntad källa – Evert Sverkman ;
Ovanlig handläggning av otrohetsmål
– Evert Sverkman ; Småländska cdskivor för släktforskare – Jan
Jutefors ; Vem var Påfvel Persson? –
eller hur man börjar utforska två
socknar – Jan-Christer Strahlert ,
Novisen vid datorn – Britt Marie
Westblom.
KLGF-bladet (Kalmar Läns Genealogiska Förening) Nr 53 Okt 2004.
Nytt och gammalt inom cd-utgivningen – Kjerstin Jonmyren ; Ur domboken för Norra Möre 1730-34 – Aina
Hansson ; Hur jag hittade min
amerikanska släkt – Conny Gustavsson ; En ung pigas öde i mitten på
1800-talet – Björn Jaensson ; Småländska cd-skivor för släktforskare
– Jan Jutefors.
Rotposten (Jönköpingsbygdens
Genealogiska Förening) Nr 3 2004.
Ett gammalt testamente – Siri Fransson ; Svea Karlsson 96 år, byns

ålderkvinna – Birgitta Norling.
Slekt og Data (DIS-Norge) Nr 1
2004. Tema: Slektsbok. Skriv din
slektsbok – för det er for sent… Morten Kjellesvig ; Slektskolen 14:
Hvordan søke i ’mormonernes’ baser
– Norunn Klettum ; Bildeskolen 6:
Hvordan ta bedre bilder – digitalt –
Knut Winje ; Hjelpemidler: Hvordan
kan GPS brukes i slektsforskning? –
Bjørn Geirr Harsson ; Tema data:
Slektsbok på CD – Magne Mæle ; Lyd
som slektshistorisk kilde – Magne
Mæle ; Start for å stoppe – Liv Marit
Haakenstad ; Bøker: Norsk navneleksikon, Norge i 1743.
Slækt & Data (DIS-Danmark) Nr 2
2004. Sikkert på nettet – artikel nr. 1
– Lars Jørgen Helbo ; Alles mareridt
– uidentificerede billeder - hjælp på
hjemmesiden: www.ukendtebilleder.
dk - Erik Kann ; Om at være samler
– Per Christiansen ; Slesvig 1803 klar
på CD - Svend-Erik Christiansen.
Slækt & Data (DIS-Danmark) Nr 3
2004. Den store islandske database
– Steen Thomsen ; Kartoffeltyskerne
på Alheden – Kathrine Tobiasen ;
Find-Relation – en spændende hjemmeside – Ole Dalsgaard Jensen ; Jeg
er også gået over til Legacy - Kurt
Lundskov ; Tilbage til rødderne… Leif Lundskov ; Et hittebarn fra
Sverige – Karin Elvers ; Kortlægning
af reisende i perioden 1680-1860 –
Gunnar Ståhl og Pia Westphal ; AmtHerred-Sogn – et projekt til gavn for
alle slægtsforskere.
Släktposten (Nässjöbygdens Genealogiska Förening) Nr 2 2004. Om
öknamn och döda suggor i N Solberga för 300 år sedan – Willy Gustafsson ; Farliga Skålvästgötar i
Malmbäck och Vrigstad – Sven
Bengtsson ; Släkten Wetterling –
några noteringar – Carin Bringegård
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; De gjorde tändsticksaskar i hemmen
”Register öfver Lådgörare vid
Annebergs Fabrik år 1870” .
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Manus till MedlemsBlad

Du som är läsare av vårt MedlemsBlad är mycket välkommen att
skicka in manus till oss.
Tidningen Släktdata (Föreningen
Berätta om färgstarka kvinnor och män som du har i din
Släktdata) Nr 3 2004. 41 handskrifter
släkttavla. Du har kanske en gammal skröna som går i släkten,
att läsa på datorn – Per Liljeström.
som det skulle vara kul att berätta om.
Westbo-Morötter (WestboMo
Forskarförening) Nr 2 2004. David i
Ryd ; Var ”Hajen” verkligen den
första u-båten? – Adolf Hedenfeldt ;
Minnen - Adolf Fredrik Bergbom.
Wåra Rötter (Tjust Släktforskarförening) Nr 3 2004. ”Påbyggnad i
släktforskning” var temat på den
årliga kursveckan ; Erik Axel Söderholm – ett livsöde –del III ; Frans
Oskar Hult, grenadjärson från Hallingeberg emigrerar – Lars.
Västgötagenealogen (Västgöta
Genealogiska Förening) Nr 2 2004.
Tema: Socknen blir kommun. Från
sockenstämma till kommunalstämma
– Kjerstin Olofsson ; Kommunalstämmor i Hol – Eric Carlsson ;
Kommunalstämmor i Horla – Artur
Rydsmo ; Från stadsfullmäktige i
Skara – Inger Holmquist & Lisbeth
Svahn.

Vi är mycket beroende av manuskript från våra läsare för att vi
ska kunna göra ett högklassigt och intressant medlemsblad.
Skriv ner din berättelse och skicka den på e-post till:
jan.jutefors@telia.com

Sockenfadder!
Vad säger du om att ställa upp som sockenfadder? Vet du mycket om folk
i speciell socken i Småland, har du lokalkännedom m.m. På DIS-Smålands
hemsida har vi listat samtliga socknar i Småland och det skulle vara intressant
om vi kunde komplettera detta med en person man kunde kontakta om
man står inför ett problem i just den socknen. Skicka ett meddelande till
webredaktören - Arne Johansson - och tala om vilken, vilka socknar du
tar hand om. Din e-postadress kommer sedan att sättas ut, alt dolt under
socknen.

Tekniklådan

Västgötagenealogen (Västgöta
Genealogiska Förening) Nr 3 2004.
Tema: Vänern – inte bara vatten.
Vänern – vårt största innanhav –
Kjerstin Olofsson ; Vänern svämmar
över! Katastrofåren 1772-73 – Åke
Möller ; Skilda notiser om sjöfart och
sjöolyckor – Thage Petrusson ;
Sägner och berättelser om Vänern ;
Hjo hamn – Sven-Arne Rosenberg.

Vi hoppas att du använder Windows Update och regelbundet uppdaterar
ditt operativsystem. Det kommer hela tiden förbättringar, så gör dig själv
den lilla tjänsten att uppdatera ofta.

ÖGF-Lövet (Östgöta Genealogiska
Förening) Nr 78 Okt 2004. ÖGFs
ordförande är död ; Vad blev det av
Östanstångs soldater? – Philip K
Nelson ; Elin vill ha släktforskning
på schemat i skolan – Hans Egeskog
; Släktforskare är bra på att ta vara
på kulturarvet – Elin Igheimer ; Min
farmors strävsamma liv på Jonsberg
i Tidersrum – Gunnar Nilzon.

Använder du Windows XP?
Nu har Service Pack 2 kommit. Du kan få denna genom Windows Update,
men filen är ganska stor och har du inte bredband, så kan det vara idé att
beställa denna servicepack på CD istället. Du får denna CD helt gratis av
Microsoft. Det enda du behöver göra är att gå in på denna sida på internet
http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/updates/sp2/
cdorder/en_us/default.mspx . Sidan är på svenska. Fyll i de uppgifter
som behövs, så kommer CD-skivan hem i brevlådan. Här finns också
instruktioner om hur du installerar.
När du är fardig så kan du ge bort CD-skivan till din granne.

När uppdaterade du Windows senast?

för DIS-Småland Nr 1, 2005
Avsändare:
DIS-Småland, Redaktören
Ryssbyvägen 15
S-380 30 ROCKNEBY
SWEDEN
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Port Payé

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning
återsänds försändelsen med
nya adressen på baksidan

Efterlysningar
Looking for Grandfather
- Markaryd ?
Author: Erick Olofsson
E-post: coolluggan@sbcglobal.net
Date: 30 Jul 2004 7:07 PM GMT
Surnames: Pederson, Andreasson
Classification: Query
GRANDFATHER Olaf Pederson
(Ola Andreason) Born 1/3/1855 (1/
9/1855) 1/4/1855 at farm MORHULT SODREG Shodam, Alsonstrup, Denmark, 5/12/1855.
Alsonderup is Frederiksborg
County, district of stro, Alsonderup
Parish on the west side of Arreso
Lake. Not so far from Fredensborg. moved to Sweden. Baptisted
1/8/1857, confirmed 1869. Died
between 1913 and 1930 in San
Francisco, Fresno or Los Angeles,
Ca. Emigrated 3/31/1882, 1886 and
after returning to Sweden. Emmigrated again once or twice to USA.
Great grand parents Andreas
Pederson Olaf Pederson’s (Olof
Petersen’s) father Margaeta Oladiers Olsdotter Olaf Pedersons
mother born 4/1825 GRANDMOTHER Kristina Gunnesdotter
Gunneson, Born 3/25/1853, Died 3/
24/1940, Married Olaf Pederson 6/
23/1876.
OLAF AND KRISTINA had 7
Children. Hilma Olson Mendota, IL
Ruth Olson Mendota, Il, Joel Olson
Tuscon, Az, Andreas Olofsson
Mendota, Il, Per Oscar Olofsson
Markaryd, SE, Valdemar Olofsson
Markaryd, SE, and Ester Olofsson

Markaryd SE.
GREAT GRANDFATHER Johannes Gunnessons Kristina’s Father
Ola’s 3 Siblings. Anna Sister. Nils’s
brother baptized 5/23/1857 confirmed 1871.
Karoline sister b. 3/29/186, married Gustaf Johansson Handl 1881.
Emigrated to US in 4/4/1885 (Genline reference #830.21.24500) from
Malmo 5/14/1884 with tickets to
New York. Karoline & Gustav had
two children Emma Aqvilina Margreta born Markaryd 11/29/1883 and
Ernst Viktor born Markaryd 2/20/
1882. Gustav must have had Selma
with first wife who died. Selma
Eufemina born Markaryd 2/4/1880.
Nils, Anna, Kristina and Andreas
Pederson. Olafs Family moved back
to Denmark 5/16/1884.

Johan Lindahl and Sara
Jonasdatter of Vexio,
Smaland, Sweden
Author: Roberta Alwin
Date: 26 Aug 2004 7:25 PM GMT
Classification: Query
I am searching for information on
Johan Lindahl and Sara Jonasdatter
who immigrated to America in 1882.
They had 15 children: Martha
(stayed in Sweden), Charlie, John,
Annie, Jennie, Frank, Matilda,
Kristine (my great grandmother),
Caroline, Augusta, Sven Gustave,
Louisa, August, Amanda (born in
America) and Charles (died as an

infant).
I would appreciate any information, please contact me at
balwin@centurytel.net

Need help verifiying a
family legend
Author: Kerry Zane
Epost: norskldragon@yahoo.com
Date: 19 Oct 2004 12:28 PM GMT
Surnames: PETERSSON
Classification: Query
As the story goes, my great great
grandfather, Olaus Styckeport
Petersson (or Petersson Styckeport...these Swedish names always
leave me confused!), was a corporal
in the Royal Marines; he worked as
a boatswain—or bo’sun’s mate—on
the royal yacht.
One day he caught some kids
raiding the pantry. He grabbed one,
and gave him a good spanking—you
know, corporal punishment. It turns
out the kid he spanked was the
Crown Prince. Years later, when my
ancestor retired, the new King of
Sweden mentioned the incident, and
Olaus said to the effect of ”your
Majesty deserved it too”.
Olaus was born in 1835, Ljungby
parish, Kalmar County. My great
grandmother, Jenny Augusta (Olsson) Soderberg, emigrated to the US
in 1893.
So who was the King in the later
half of the 19th century?

