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Å rsm öte iD IS-Sm åland
25 februari2006

V älkom na tillEksjö och Trianon,Ing 2
Program :
09.30
ca 09.45
10.30
ca 11.30
12.00-13.00
13.00
ca 14.30
16.00

A nkom stoch förm iddagskaffe
Presentation av M äss Trianons historia av K enneth Jägsander
Å rsm öte
Inform ation från D IS,
bland annatom den nya D isgen-organisationen
Lunch
Rune Elofsson dem onstrerar/visarhurfunktionen
"SLÄ K TBO K " isläktforskarprogram m etD isgen 8 kan användas om m an t.ex.villgöra en egen släkthistoria
Efterm iddagskaffe
A vslutning

K ostnad förhela dagen blir80 kronor.
A nm älan görs senast15 februari2006 till:
O rdförande IngvarK ärrdahl
tfn:0370-65 07 15,e-post:ordf_sm aland@ dis.se
eller
Sekreterare Rune Elofsson
tfn:0381-129 94,e-post:rune.elofsson@ telia.com
V älkom na Styrelsen
3

O rdföranden harordet…
Viharjustgåttin idetnya året2006.D etär
ofta så attsärskiltvid årsskiften blickarm an
fram åt,m en detär även viktigtattsum m era
detförflutna,vilketju inte m insten släktforskare vet.

fungera på bästa sättärdetviktigtattdu som
m edlem uppdaterar din e-postadress. A tt
ange och även ändra den vanliga postadresssen är en naturlig självklarhet.M otsvarande
beteende tycks inte vara naturligtm ed m edddelande om och även ändring av e-adressen.
Viharfåttin m ånga både nya e-adresserliksom ändringar efter uppm aningen i förra
num ret av m ed-lem sbladet.Tyvärr är detså
att vi fortfarande saknar e-postadress till ett
antal m edlem m ar. På adressetiketten finns
den e-adresssom vihartilldig.Saknarviden
uppgiften anges att e-adress saknas. Jag
hoppas att ni som har felaktiga e-adresser
m eddelaross den rätta.Likaså hoppas jag att
du som ännu inte läm nat oss din e-adress
snarast gör det.H ar vi din e-adress innebär
detockså attvim ed lätthetkan skicka utviktiga m eddelanden och även kallelser lokalt
tillvissa m edlem sm öten.

På försom m aren 2005 aviserade Jan Jutefors,
atthan önskade avgå från uppdragetsom redaktörförvårtm edlem sblad.Jag villnu själv
och på övriga styrelseledam öters vägnar
tacka Jan förhans fleråriga insatseridetinte
alltid lätta uppdraget.Jan harenergisktsam lat m a-terial till m edlem sbladet och även
varitförfat-tare tillm ånga artiklar.Jag hopppas attviäven ifram tiden kan få artiklarsignerade av Jan.
D etnya åretinledervim ed atthälsa vårnye
redaktör,Ingrid A ndersson,hjärtligtvälkom m en. Ingrid presenterar sig själv i det här
num ret av M edlem sBladet. Styrelsen har
ock-så tagit beslutet att redaktören bör inte
vara styrelseledam ot m en deltaga som
adjungerad istyrelsens arbete.

På hela styrelsens vägnar tackar vi Ingem ar
Johansson,A neby,förhans m ångåriga insatsersom både fadderoch utbildare förD isgen.
U tan attha varitstyrelseledam otharIngem ar
varitettstortstöd för D IS-Sm åland,fram för
allt lokalt m en även regionalt, ända sedan
föreningen bildades 1997. Ingem ar avgår
enligt sin egen önskan m ed ålderns rätt och
på grund av sjukdom ,som på senare tid alltm erbesvärathonom .

D etförsta uppdragettillIngrid varattge vårt
m edlem sblad en läm plig layoutförändring
och detförsta resultatetser du idetta exem plar av M edlem sBladet. H ar du synpunkter
och kan-ske någotförslag är du välkom m en
attskicka dettillredaktören ellertillm ig.
D etandra uppdragettillIngrid var attskapa
en läm plig form förM edlem sBladetsutform ning ide num m ersom kom m erattpubliceras
och skickasutsom en e-tidning.H ärfinnsett
antalfrågetecken kvaratträta ut,som vialla
m åste hjälpas åtm ed.

Tiller som varitvana attkontakta Ingem ar i
fadderfrågor om D isgen föreslår jag att ni
vänder er till Börje Jönsson i Eksjö, så att
Ingem ar slipper att bli besvärad av onödiga
faddersam tal.
Slutligen vill jag hälsa dig välkom m en till
föreningens årsm öte i Eksjö sam t att också
önska dig ettfram gångsriktsläktforskarår.

I förra num ret av M edlem sBladet berättade
jag om årsm ötets beslut att av ekonom iska
skälm inska antaletpapperstidningar och ersätta dessa m ed e-upplagor. Tanken är att
des-sa M edlem sBlad ska sändas ut m ed eposttillvåra m edlem m ar.För attdetta skall

IngvarK ärrdahl
O rdförande iD IS-Sm åland
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V årprogram 2006
A neby/Sävsjö

Ö land

Tem aträff

Julim ånad 2006,byggnadsvårdsm ässa på
H im m elsberga.D isgen kom m eratt
presenteras.

Eksjö
Lördag 25 februari.
D IS-Sm åland,årsm öte på Trianon
Lördag 18 m ars,2006 släktforskningens
dag.D IS-Sm åland deltagerpå Eksjö
m useum .Ö ppethus m ellan 10.0016.00

Tem aträffar
VillD u attviska ordna en tem aträffpå din
bostadsortelleridess närhet?
Skicka din intresseanm älan till
ordf_sm aland@ dis.se m ed dittnam n och
m edlem snum m ersam tuppgiftom vilket
tem a D u ärm estintresserad av.
V älkom m en m ed dina förslag och önskningaroch din intresseanm älan ärinte bindande.

Jönköping
K ortkurs iD isgen.
Tre fristående påbyggnadsavsnitt.
Vardagskvällardatum ejklart
En gaggträffom D isgen.
Vardags-kvälldatum ejklart
IJönköping sam arbetarvim ed Jönköpingsbygdens G enealogiska förening

K ursintresserad?
Införvarje term in annonserarviutkurseri
D isgen.D etrörsig om grundkurseroch
påbyggnadskurser.V igenom fördessa kurserbåde som studiecirklaroch som veckoslutskurser.
En delav de kursersom viannonserar
utblirtyvärraldrig genom förda på grund
av attviinte fårtillräckligtm ånga deltagare.Viistyrelsen tyckerdetta ärtråkigt
och förde m edlem m arsom anm ältsig och
fårbe-skedetattkursen inte genom förs blir
deten besvikelse.H jälp oss attanordna
kurserdärdetfinns intresserade deltagare
Ä rdu intresserad av attgå någon kurs i
D isgen gördå så här:
Skicka ette-brev "Intresseanm älan" till
ordf_sm aland@ dis.se m ed uppgiftom ditt
nam n och m edlem snum m ersam tvilken
typ av kurs som du ärm estintresserad av.
N ärvihartillräckligtm ånga intresserade inärheten av varandra så tarvikontaktoch försökerordna läm plig kurs.
Låterdethärbra så hörav dig.D in intresseanm älan ärgivetvis inte bindande.

Linköping
Söndag 12 m ars 2006 Å rsm öte D IS

O skarsham n/V im m erby/V ästervik
Tem aträff.O rt-och kartfunktionen
Veckoslutskurs D isgen

V ärnam o
Lördag den 18 m ars 2006 släkt-forskningens dag.D IS-Sm åland deltartillsam m ans m ed Släktforskarföreningen A ne iÖ ppethus på
V ärnam o Stadsbibliotek
Tem aträffisam arbete m ed A ne hösten
2006

V äxjö
G rundkurs D isgen,veckoslut.En-dastom
tillräckligtantaldeltagare finns.
D atum ejfastställt.
Studiecirkel,grundkurs D isgen.Endastom
tillräckligtantaldeltagare finns.
D atum förstartejfastställt.Prel.
onsdagarfm .

V älkom m en tillvåra aktiviteter
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Ä rviförbortskäm da?
M ycketvillha m ersägsdet.Stäm m erdetpå
oss släktforskare också? Ijuletiderkom m er
gärna tankar om önskelistor igång. För en
släktforskare ärdetdå ofta cd-skivorsom är
populärt.Vi vill ha fler cd-skivor, det ska
vara Sveriges befolkning för vartenda
decennium och flerårpå Sveriges dödbok helstfrån 1930.Varför inte hela folkbokföringsdatabasen när vi ändå är igång? D et
ska vara sökbarthitoch register dit.V ivill
hitta släkten iU SA och vivillha tillgång 24
tim m ar om dygnet till diverse databaser,
helstgratis.Skrivervien fråga någonstans,
m åste vihar svar om gående,annars tror vi
inte attnågon settden ellerundrarvad arkivethållerpå m ed -de harju bevars fåttfrågan perm ejl.

För tio år sedan, under 1996 när Internet
fortfarande var nytt för de flesta av oss,
föddes N ättidningen Rötter - och i decem ber1998 fick vibåde A nbytarforum som en
delav N ättidningen Rötteroch vifick D ISBY T på Internet.Tänk vad tiden går - allt
detta är ju självklarheter för oss num era,i
alla fallom vihar dator och Internet.M en
har m an Internet vill m an förstås ha bredband,fastdetinte alltid gårattfå.D e som är
lyckliga nog att ha tillgång till bredband
laddar upp bilder och m ejlar foton och
glöm m er att det finns de som fortfarande
tvingaslyssna på ettm odem som ringerupp
och som sedan tarevigheterpå sig atthäm ta
hem m aterialet.N är det gäller D ISBY T är
detdock konstigtattdetär en m inoritetav
Föreningen D IS m edlem m ar som bidragit
m ed m aterial.

KÅSERIav Eva D ahlberg

M en då för tio år sedan - hade ni vågat
önska er tillgång till skannade bilder av
kyrkböckerna på Internet? H ade nitrottatt
ni kunde ha tillgång till kyrkböckerna närhelstniville hem m a - jo säger m an,detär
ju så m ikrokortfungerar.M en fördelen m ed
G enline är ju att m an snabbt kan förflytta
sig från en försam ling ien delav landettill
en annan närden m an sökerflyttar,utan att
vänta.H arm an SV A R:s abonnem ang så har
m an nu ihöstfåtttillgång både tillm antalslängder och till originalböckerna för andra
halvan av 1800-talets böcker m ed födda,
vigda, döda. N u kan m ånga som hittills
behövtnöja sig m ed SCB-avskrifterna få ta
del av originalböckerna också. M en det
finns redan forskare som säger attdetvore
ju bättre om alltvarien enda databas på en
portalså viinte behövde söka runtså m ycket…

Vihardetsenaste decennietfåtttillgång till
flerkälloroch m erlätttillgängligtän vad vi
kunde dröm m a om . D et är inte ens tio år
sedan den första versionen av Sverigesdödbok kom ,den kom 1997 och innehöllåren
1968 till1996 och ca 2,5 m iljonerpersoner.
Sedan dess har ytterligare två versioner
kom m it ut och 2007, dvs. tio år efter den
första cd:n, hoppas Släktforskarförbundet
ha den fjärde versionen till försäljning
(1947-2006). M en det hänger på att resterande år kom pletteras, det fattas ju fortfarande nam n på 20 % av dem som avled före
1971 och 40 % av tiden 1947-1949 saknas.
D är kom m er ett exem pel på bortskäm dhet
in -villvibara ha ellervillviäven bidra? Se
projektet N am n åt de döda på Rötter.
(http://w w w.genealogi.se/em igrant/em ibas/dodbok/sdb.htm ) (och ja, jag har själv
skrivitav tillversion 3,så jag vetattdetär
besvärligt för oss som m åste åka till
Landsarkiv).

M en vad vi bortskäm da alltför lätt glöm m er, och vad allvarligare är att alltför
m ånga nya släktforskare som börjat de senaste åren inte ens kännertill,detärdet
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finns m ycketm erm aterialän vad som finns
iG enline och SV A R:s Internetsalarellerpå
de olika cd-skivorna.Vim åste då återvända
till m ikrokort eller m ikrofilm er, vi m åste
besöka landsarkiven eller skicka dem en
fråga. D et finns m ilitärt m aterial, bouppteckningarelleralltm aterialfrån 1900-talet
som är för ungt att läggas på Internet m en
som är tillgängligt på m ikrokort (originalförsam lingsboken, inte bara utdraget vart
tionde år).A lla kyrkböckerna iSm åland är
ju nu på Landsarkivet i Vadstena och därm ed film at också. M en tyvärr skedde ett
teknikbyte halvvägs genom vårtom råde,så
en heldelförsam lingarfinnsbara tillgängliga skannade på Landsarkivetäven fram till
sekretessgränsen.M en de finns ju tillgängliga däroch ärvälvärten resa.M en om jag
fortfarande får önska m ig något, så är det
m erresursertillfolkbokföringsenheterna på
våra landsarkiv.

vissa källorellertillcd-registerta överhanden ivår forskning.Vifår inte ha blivitså
bortskäm da att vi slutar besöka arkiven i
jakt på bouppteckningar, dom böcker, lagfarter osv. V i kan inte heller vänta på att
någon annan ska besöka arkiven åtoss och
lägga utsvaretpå A nbytarforum .På landsarkivetiVadstena lärdetfinnasm ycketofilm atm aterial,som t.ex.bilagortilllysningsattester. G enom dem kan du kanske få en
generation tillbakåtitiden eller du kanske
kan få bekräftelse på ettsläktskap du hittills gissat-ellerrentav få stryka anordärdu
gissatoch kom m itfel.A lla föreningars och
privatpersoners avskrifter på cd, som bör
fungera som ettregister tillkällorna,börjar
ersätta användningen av originalkällorna.
En bortskäm d släktforskare riskerar därför
attbara ha lättillgängligtm aterialtillgrund
försin forskning,och inte de riktiga godbitarna som klär på ditt släktträd.Så illa får
detväländå inte gå?

Vifår inte låta den bekväm a tillgången till

O rdförande Ingvar Kärrdahlunder släktforskardagarna iG öteborg augusti2005.
Foto:Ingrid Andersson,H uskvarna
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V älkom na tillEksjö och Trianon
A rendtde Roys utstakning runtden nordsydgående landsvägen fick en m edeltida
prägelm ed gatusträckningaranpassade till
befintliga väg- och terrängförhållanden.
Staden flyttades för att vattentillgången
blev bättre och staden lättare att försvara
på den nya platsen.

D IS-Sm åland har valtattförlägga årsm ötet 2006 på det Sm åländska höglandet i
den unika kultur-och trästaden EK SJÖ .
Eksjö ären av landets m estbevarade sm åstäder.D en präglas av den dubbla funktionen som handelsstad och regem entsstad.
Stadens äldsta delar anses ha tillkom m it
om kring år 1400 på en plats, Bykvarn,
strax sydvästom detsom nu ärcentrum .

D en delav staden som liggernorrom kyrkan vid Stora Torget, har sedan dess fått
leva sitt liv utan svårare bränder eller
andra katastrofer.D etta harbidragittillatt
iden-na stadsdelfinns exem pelpå stordel
av Eksjös 400-åriga byggnadshistoria.

W inrotska huset
Foto:Rune Elofsson,Eksjö
Eksjö fick stadsprivilegier om kring 1400
av kung Erik av Pom m ern.Stadens sigill
kan tidigastbeläggas den 2 februari1406
genom en avskriftav ettköpebrev

Aschanska gården,G am la stan,Eksjö.
Foto:Rune Elofsson,Eksjö
N äringar
Staden harvariten utpräglad handels-och
hantverkarstad. H antverkarna spelade en
dom inerande roll i staden, både ekonom iskt och politiskt. På 1600-talet fanns i
stortsettalla yrken representerade.H antverkarna var duktiga och blev ryktbara
överhela landet.

Ett av stadens,nu bevarade äldsta hus är
Vaxblekargården vid A rendtByggm ästare
gata,från tidigt1700-talet.
Branden 1568
U nder det N ordiska sjuårskriget 15631570 hände den första stora katastrofen för
Ek-sjö. I sam band m ed den danske fältherren D aniel Rantzaus fälttåg brändes
staden,av de egna,för attförsvåra provianteringen fördanskarna,år1568.

D e ekonom iska förutsättningarna för
Eksjö var handel m ed om givande landsbygd,m en också en om fattande oxhandel
m ed M älardalen och Bergslagen och en
därm ed sam m anhängande transitohandel
m ed järn-produkter,tobak och andra kolonialvaror.

Erik X IV skickade sam m a år ett brev till
sin slottsbyggare iVadstena flam ländaren
A rendt de Roy och befaller honom att
skyndsam tbege sig tillEksjö och besiktiga och låta staka utden nya staden.
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K yrkan
Eksjö har varit eget pastorat sedan 1300talet,om kring 1500 H öreda,m ed två försam lingar.

O rgelns fasad tillkom om kring 1770,
byggd av W istenius.
Iaugusti1889 varden nya kyrkan klarför
invigning av stiftets biskop.A rbetetleddes
av kyrkoherde Stark och kom m inister
Villner.

Eksjö stad- och landsförsam ling i Södra
Vedbo härad och Linköpings stift. 1948
införlivades landsförsam lingen i Eksjö
stadsförsam ling.

K yrkan har även renoverats 1911-1912,
1942-1943 och 2000-2003.
N y brand 1856
Å r 1856 inträffar ytterligare en katastrof.
Stadsdelen söder om kyrkan brinner ner i
detnärm aste fullständigtefteratten vårdslös torkade sina kläder fram för öppen eld.
D en norra stadsdelen räddades därför att
befolkningen gjorde en brandgata genom
attriva borthälften av etthus.Byggnaden
kallades därefterförH alvan.

Eksjö kyrka

M ilitärstaden
Eksjö blev tidigt en m ilitärstad. Enligt
K arlX I:s förordning 1680 skulle de indelta trupperna ha övningsplats "på en slätt
och tjänlig platsvid någon skog ellerjägar-

Foto:Rune Elofsson,Eksjö
D agens kyrka liggervid Stora torgetm itti
staden och den gam la kyrkan låg troligen i
den gam la stadsdelen Bykvarn strax sydvästom centrum .Vad m an sedan vetidag
är att en stenkyrka "Bondkyrkan" fanns
m ittistaden på 1500-talet.
En saneringsåtgärd i tidens anda genom fördes 1887,då försam lingen lätriva den
m örka från m edeltiden härstam m ande
stadskyrkan och uppförde en korskyrka
vid staden torg.
En ny ljus och luftig kyrka byggdes på
sam m a plats. Eksjöborna kom ganska
snartattsakna den gam la försam lingskyrkan m ed sin rika barockinredning.
Successivt började inredningsdetaljerna
från den gam la kyrkan återplaceras i den
nya.

Eken vid fd.m arketenterietI12
Foto:Rune Elofsson
backa". M ånga sådana övningsplatser,
bland annat M alm slätt, Polacksbacken,
M alm a hed, har traditioner, från 1600talets slut. Regem entsm ötena brukade under
1700-talet äga rum fjorton dagar i augusti
m ånad.

I koret återinsattes altarskulpturen från
1698.D opfunten ärfrån 1659 iettreliefarbete i röd kalksten. I kyrkorum m et finns
12 ljuskronor den äldsta från 1608.
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TR IA N O N

R änneslätt
Ränneslättskiljer sig på ettalldeles specielltsättfrån andra m ilitära övningsplatser
eftersom den ligger nära en stad,bara 2,5
km från Eksjös centrum .Slätten haralltsedan slutetav 1600-taletvaritövningsplats
för Sm ålands ryttare,och detta har på ett
specielltsättsattsin prägelpå stadens liv.

D enna m äss har varit i bruk ända sedan
1700-talet och bär därför på en m ycket
lång och intressant historia. Jag har via
deras hem sida plockatuten delbitar.
Regem entsm ötena för K alm ar regem ente
förlades från 1783 till M ariannelund, där
den blivande generalen och landshövdingen i Söderm anland, von Siegroth skänkte
m ark. H an tjänstgjorde som kapten och
m ajorvid regem entet.Som m ajorhade han
H ässelby som boställe. H an köpte också
Ström storp 1755,som döptes om tillM ariannelund,eftersin hustru.

Sm ålands ryttare fanns redan på 1540talet. M en runt 1691 kom K ungliga
Sm ålands kavalleriregem ente, sederm era
K ungliga Sm ålands husarregem ente (K 4)
attknytas tillEksjö.Vid om organisationen
1927 avvecklades K 4 och personalen
flyttades över till K 3 Livregem entets
husarer.

U nder regem entsm ötena i M ariannelund,
liksom på andra m otsvarande platser,uppfördes efterhand de byggnaderm an ansåg
sig behöva.A llteftersom m an bytte m ötesplats tog m an m ed sig erforderliga byggnader.

K alm ar regem ente (I 21) flyttade in i nyuppförda kaserneriEksjö 1919.Efterom organisationen 1928 - Jönköpings regem ente I 12. Regem entet blev nedlagt 30
juni2000.

Således byggde m an i M ariannelund de
s.k. stabsbyggnaderna. D essa färdigställdes 1792 och bestod av tre täm ligen enkla
röda byggnader i 6-tum s virke. D e finns
ännu kvarsom den främ re delen av huvudbyggnaden och de två flyglarna.

1928 tar G öta ingenjörkår över Sm ålands
husars kaserner. H ar genom åren, från
1873,växelvis varit en ingenjör-kår/regem ente.
Sedan år2000 ärG öta ingenjörregem ente,
Ing 2,åter ettregem ente och detenda ingenjörregem ente som finns iSverige .

Flyglarna har under årens lopp haft olika
benäm ningar. U nder en tid har de kallats
för 1. respektive 2. m ajorens byggning.
U nder senare tid, då den ena flygeln utgjorde överstelöjtnantensbostad,inrym des
däräven officerskårensm atsal.Iden andra
flygeln fanns kök och bostäder för regem entsprästen och regem entsväbeln.Chefspaviljongen är som tidigare näm nts den
främ re delen av nuvarande m ässen.

D etärvid Ing 2:s m äss TRIA N O N viskall
ha vårtårsm öte 2006.

Första flyttningen
A v någon anledning flyttades regem entets
m ötesplats redan 1796 tillH ultsfred.M öjligen kan m an finna orsaken till flytten i
von Siegrotsförm ån attsom tack förm arkupplåtelsen skulle alla uppköp till regem entsm ötena m .m .göras på hans gårdar.

Foto:Ingrid Andersson,H uskvarna
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A nsvarig för denna första flytt var greve
Carl M örner af Tuna.Förutom att inneha
detta hedersuppdrag var han en av de
adelsm än som skötte den blivande konung
G ustav IV A dolfs uppfostran.

var strejk och byggetförklarades iblockad. Trots försök att häva blockaden via
tele-gram till Stockholm stod officerskåren m ed järnvägsvagnar på Eksjö station.
Beslut togs att m an själva skulle lossa
vagnarna och transportera allttillden nya
tom ten. A lla, som kunde lösgöras från
tjänsten,deltog.

Senast under tidsepoken efter flyttningen
fick de tre stabsbyggnaderna nam netTRIA N O N efter sin triangulära gruppering.
D etär förstunder de senaste decennierna
som hela m ässen benäm nts TRIA N O N .

M ässen invigdes m idsom m arafton 1921.
Tredje flyttningen
I sam band m ed 1992 års försvarsbeslut
startade arbetet m ed att flytta TRIA N O N
på nytt.Initiativtagare tilldetta var bland
andra öv. 1. W ilhelm af D onner och öv
A rne H edm an. D essa drog det inledande
stora lassetgentem othögre chefer.A rbetsgrupp för TRIA N O N s flyttning bildades
m ed bred representation.Projektledare var
överstelöjtnant Bert Fransson, läm pligt
nog även m ässföreståndares ordförande.

O fficerspaviljongen är uppförd i em pirestil.O fficerspaviljongen eller Stora paviljongen bestod av m atsalen och två angränsande m indre rum (dagens K ungarum och
diskrum m et). D en uppfördes 1841-1842
och kunde m ed pom pa och ståtinvigas vid
generalm önstringen 15 juni1843.
O fficerspaviljongen byggdes ut på 1890talet. D å tillkom näm ligen en veranda
längs hela den västra väggen (m atsalsväggens förlängning på hallsidan).D etvarväl
tidstypisktattden kom attkallasförpunschverandan. D en var inglasad och enkelt
utförd.
A ndra flyttningen
D en andra flyttningen kom till efter en
lång beslutsprocess. Startskottet kan m an
säga togs redan om kring 1908-1909 då
m an förberedde bostäder för "hem lösa"
officerare iEksjö.Regem entetsyngre officerare var ju m estadels ungkarlar och en
stordelav officersutbildningen varlokaliserad tillEksjö;då främ stplats fördiverse
vinterskolor.

Kanten av Sjöängen.Platsen där Trianon
var före flytttillnuvarande plats.
Foto:Rune Elofsson,Eksjö
M ed stöd från m edlem m ar,sponsorer och
övriga krafter har detbliviten realitetatt
TRIA N O N på nyttflyttatm ed regem entet
från Sjöängen tillLunnagårdsom rådet.

Regem entschef, överste Stålham m ar,
fram lade förslag om diskussion om flyttning av officersm ässen den 15 juni 1914.
O fficerskåren uttalade sig positivt - bara
detinte blev fördyrt.

D enna flyttning skilde sig väsentligt från
föregående flyttningar.
Byggnaderna plockades
inte ner varje stock utan
huvudbyggnaden delades
m ed m otorsåg itre delar.

H östen 1920 revs och m ärktes byggnaderna på H ultfreds slätt.D e lastades på 3 (!?)
järnvägsvagnar, som gick till Eksjö. D et
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Före delningen byggdes en extra regelvägg
upp för att stötta tak och övriga väggar.
M atsalen fick tas ien bit-inklusive delarna
västerom densam m a -beroende på takkonstruktionen.

kare hos G ustav III1785.Eftersin kaptensutnäm ning blev han kavaljer hos kronprins
G ustav A dolf 1787. M örner blev chef för
K alm ar regem ente 1795. U nder M örners
chefstid flyttades regem entets m ötesplats
till H ultsfred. N är han efter olika befattningar begärde avsked hade han avancerat
tillriksståthållare iN orge 1818.

Tavlor och gobelänger nedm onterades och
renoverades av konservator Stan Petkov,
Stockholm .

Porträttetär ettav de få,som fanns ioriginalpå H ultsfred,m ålatav LorensPasch d.y.

Ett krav från Riksantikvarieäm betet för att
tillstånd attflytta TRIA N O N varatten antikvarisk kontrollantskulle utses.Tillprojektet knöts Lennart G randelius - känd
Eksjöprofil m ed byggnadsbevarande som
specialitet.

Vill D u läsa m er om TRIA N O N se deras
hem sida w w w.trianon.nu
Ä N EN G Å N G V A RM T V Ä LK O M N A
TILL EK SJÖ O CH TRIA N O N PÅ
Å RSM Ö TE 2006.

Invigning
D en 14 oktober 1995 kl 1400 skedde så
invigning. H ögtidstalare och bandklippare
var öv 1.W ilhelm af D onner.H em värnets
m usikkår i Eksjö konserterade och salut
sköts av Sm ålands karoliner. Efter form ell
dörröppning av m ässföreningens ordförande bjöds närvarande bese den nyrenoverade m ässen.

Styrelsen/gm Ingrid Andersson

V Ä G BESK R IV N IN G :
Från riksväg 32 avfart m ot "Eksjö garnison" (Ränneslättsinfarten), i "Ing2rondellen" tag vänster, fortsätt gatan rakt fram ,
(norrut,utefter staketet),efter ca 700 m så
synsTrianon tillhögerm ed parkeringsplatser.

Biblioteket
Rum m et till vänster innanför entrén benäm ns Biblioteket efter dess tidigare användning. Björkm öbeln är från tiden för
m ässens förra flyttning. M ässföreningens
boksam ling är efter återinvigningen deponerad i G arnisonsm useet.Flera gånger har
bokbeståndetinventerats.I sam lingen finns
inga dyrbarheter.

Tryckta källor:
Eksjö 1800-talet, livet i en svensk sm åstad
1800-1865,H agberg L Å 1988
Eksjö 1900-tal,tidsbilder,H agberg L Å 1999
Eksjö 600 år M änniskor och staden, gavs ut
m ed anledning av att Eksjö firade sitt 600-års
jubileum 2003,textA nnelie Sylvan,2002
V åra K yrkor,K larkullens förlag,1990
K ällorpå Internet:
Sveriges regem entschefer 1700-2000, chefsbiografi och förbandsöversikter, Rune
K jellander,2003
Eksjö kom m uns hem sida:w w w.eksjo.se
M äss Trianon hem sida w w w.trianon.nu
Länsstyrelsen i Jönköpings läns hem sida om
kulturm iljöer:
w w w.f.lst.se/varvverksam het/kulturm iljo
Svenska kyrkans hem sida:
w w w.svenskakyrkan.se/eksjö

Porträttsam lingen
Vikom m erisam band m ed årsm ötetfå m era
inform ation om den fina porträttsam -ling
som finns på TRIA N O N av K enneth
Jägsander.
U töver porträtt förvaras i m atsalen en m edaljong föreställade von Siegroth.
Bland alla porträttsom finns ärettpå G reve
CarlM örner af Tuna.H an var kam m arjun12

Från andra släktforskartidningar
körsbärunderhennes återstående
livstid.Så visstfanns detäldreom sorg förritiden.

M ed årets sista Släkthistorisktforum
5/2005 kom en fin bilaga,SLÄ K TJA K TEN .

Bland våra världsberöm da personer
som har Sm ålandsanknytning … …

D en innehållerhela 49 m ycketintressanta
artiklarom släktforskning,och skrivna av
journalistRoland Classon på H elsingborgs
D agblad.

V årkära A strid Lindgren (1907-2002)
och hennes förfäderfinns m ed och
därhittarjag hennes släkt-skap m ed
A lbertEngström (1869-1940)
D ag H am m arsköld och hans släkt.D ag
varju född den 29 juli1905 i
Jönköping (F).Släktens gård Tuna
liggerutanförVim m erby (H ).
The Beach Boys.D eras anfaderA dolf
Fredrik Carlsson Stål(1832-1912)
föddes iK villem åla,M ör-lunda (H ).
H ans barnbarn Edith f1897 ärBrian,
D ennis och CarlW ilson (Beach
Boys)farm or.

M ånga artiklar har anknytning tillSm åland … …
En bild -och ettögonblick itiden.O m
Claes M agnusson f1860 och hustru
Em elie Johansson f1864 D jupadal,
Fagehult(H )och deras nio barn,alla
finns på ettfoto från 1911.
"Kejsaren var äldstiSverige.Johan
G ottfrid Jonsson f1862 H älleberga
(G )varSveriges äldste invånare när
han dog 1967,hela 105 år.
Tidens vingslag efter Elsa Andersson.Elsa
född 1897 på Petersgård under
Vegeholm varSveriges första kvinnliga flygare.
Fina rökte cigarr m ed kyrkoherden.H on
varinte som alla andra.H on var
dvärg.O ch hon rökte cigarrhos kyrkoherden -Fina Johansson f1866 i
Rottne Å rhult,Fagerhult(H )
Krigsarkivet-värtettbesök.Lite tips om
hurm an letareftervanliga soldateri
krigsarkivets göm m or.
U ndantagsbrevetblev en trygghet.
Theolinda Stödberg (1826-1950)
undertecknade sittbrev 1935,när
yngste sonen G ottfrid och hans
hustru M aria tog överK uttaboda
m ellangård iÅ seda (G ).K ontraktet
innehöllbland annatfribostad,
m jölk,potatis,ved,blom land och

VillD u se m erav Roland Classons artiklar
http://hd.se/fam ilj/slaktforskning
Från Jönköpings läns H em bygdsförbund
Sm åländska kulturbilder2005 -Begravningssederiförändring. H ärskrivs om
bland annatbegravningspoesi,gravvården i
historisktperspektiv,A llhelgonaseden -en
sed som kom m itåterialm anackan.
Stig M arz harskrivitom detovanliga Begravningsm useetiLjungby.
M useetärdetförsta isittslag inorden och
invigdes inovem ber2004.M useetärinrym ti"M ariakyrkan".H ärfinns olika m iljöersom harm ed begravning attgöra.
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Frågortillvåra faddrar
Som D u förstårärdet,jag Ingrid,redaktören som ställtnedanstående frågortillvåra
faddrar.

ping som blev egen försam ling 1948,m en
detfinns personersom ärfödda iN orraham m arredan på 1800-taletm en då född i
Barnarp ellerSandseryd försam ling.

Fråga:K an någon berätta vilka länsbokstäversom gällerförde nya länen?

Svar:V åra faddrarföreslår:m an skriverin
personen som född iden försam ling som
existerade vid dettillfälle då de föddes.
Bildas inte försam lingen förrän efter50 år
så kan personen inte vara född där,m en
m an ska givetvis ange orten så noggrant
som m öjligt.H arförsam lingsgränsen ändrats sedan födseln fårm an ändå ange orten
igam la försam lingen.

Svar:En länsbokstav ären bokstav (eller
två)som används förattbeteckna ettlän
inom Sverige.D e nya länen iSverige är:
M -Skåne län
O -V ästra G ötaland län
W -D alarnas län
Fråga:H ursäkerhetskopierarjag D isgen
på en "m innespinne",U SB-m innet?

A ttange födelseförsam ling m ed ettnam n
som existerade vid födelsetillfällettycker
jag ärsjälvklart.
Villm an göra en tydligare förklaring varförförsam lingen byttnam n ellergränser
kan m an använda sig av en fotnot.

Svar:D u väljerarkiv -säkerhetskopiering
-frittvald enhet.H ärskallD u leta upp din
"pinne".Ettannatsättäratttillfälligtlägga
den iutforskaren på hårdisken och sedan
därifrån kopiera överden tillU SB-m innet.
O m D u harsparatD iskulogen kan D u läsa
m era inr65/juli2004,sid.19.

VillD u också fråga våra faddrariD ISSm åland?
Sänd in din fråga till
redaktor@ dis-sm aland.se
ellerm ed ettbrev till
Ingrid A ndersson,Ståhlgatan 9,
561 44 H U SK VARNA

Fråga:K an jag uppdatera D isgen utan
Internet?
Svar:N aturligtvis,beställuppdatering hos
D IS Linköping så kom m erdeten uppdatering på CD -skiva.
Fråga:H uranvänderjag fotnotiD isgen?
Svar:Fotnoteranvändes tillklargörande
inform ation ellerkom pletterande upplysningarom den notis den ärknuten till.
N ästa fråga kom upp vid en "gaggträff" i
Jönköping novem ber2005.H urviskriver
in försam lingarsom finns och inte finns i
D isgen.Frågan kom upp m ed anledning av
en insändare iD iskulogen om vad vim atar
in och inte bara hur… … .

"G aggträff" iJönköping
Foto:Ingrid Andersson,H uskvarna

Tillexem pelN orraham m arutanförJönkö14

N y redaktör
1 novem ber 2005 fick D IS-Sm åland en ny
redaktörförsittM edlem sBlad.

På grund av en trafikolycka 1981 är jag
sedan m ånga år tillbaka förtidspensionär
och m in läkare D rPerRichardsson inspirerade m ig tillattbörja släktforska.1984 gick
jag m in grundkurs och har sedan genom
åren själv lärtandra attsläktforska.

M in tanke är att här presentera m ig, m en
vad skrivetjag? Eftersom jag harlite av m in
favoritm usik i CD spelaren kan det hända
attdetjag skriverblirlite im arschtakt.H ar
i helgen avnjutit årets m arschkonsert m ed
en av Sveriges bästa hem värnsm usikkår
Jönköping-H uskvarna.

M edlem i D IS och innehavare av D isgen
blev jag 1999 på släktforskardagarna i
K arlstad.

Jag kan tänka m ig atten delav Er kom m er
att m ärka att m ilitärhistoria och soldatliv
liggerm ig varm tom hjärta.

M ina rötter finns i G ästrikland, H älsingland och V ärm land. M en m in m orfars far
kom m er från Skåne.G enom m in m an A lfs
släkthar jag lärtkänna stora delar av Sm åland och Blekinge.

M en nu övertillpresentation:
Jag heter Ingrid A ndersson född i W ij,
Bergby, H am rånge (X )
islutetpå 40-talet.

D enna gång kanske det är m ycket från
Jönköpingstrakten, m en jag m åste så här i
första num ret ta vad jag själv känner till
m en jag lovar m ed hjälp av Er alla att det
kom m eräven från K alm aroch V äxjötrakten
isenare num m er.

Bergby ett litet sam hälle ca 4 m il norr
G ävle iG ästrikland.

H ör gärna av Er om innehålletoch vad N i
vill att vi skall skriva om . H ar D u någon
släkthistoria m ed eller utan Sm ålandsanknytning så skriv ner den och sänd den till
m ig perbrev ellerpå e-post:
redaktor@ dis-sm aland.se

Jag har växt upp på den fina stadsdelen
Brynäs iG ävle.Så nu förstårN ivarjag har
m itthjärta iishockey.
För 30 år sedan flyttade m itt arbete, som
byråassistent vid personalenheten på Lantbruksstyrelsen (nu Jordbruksverket) till
Jönköping.

Bild på sista sidan:Skulpturpå A lfH enriksons plats iH uskvarna "V ägen genom A " skapad
av skulptören Thom as O varsebo,Stockholm och invigd på A lfH enriksons födelsedag den
9 juli1998.
Foto:Ingrid Andersson,H uskvarna
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K ontrollera din e-postadress!
D u som är m edlem iD IS-Sm åland!
D etärm ycketviktigtattdu kontrollerardin e-postadress

H ar du bytte-postadress?
D å m åste du om edelbartm eddela oss din nya e-postadress.

H ar du ingen Internetuppkoppling?
M eddela detta på telefon ellerperbrev.
R ättelser och m eddelanden sänder du till:
IngvarK ärrdahl,Bäckvägen 18,330 15 Bor
e-post:ordf_sm aland@ dis.se Telefon:0370-65 07 15
K om ihåg attange dittm edlem snum m er

Skulptur på AlfH enriksons plats iH uskvarna
"Vägen genom A" skapad av skulptören Thom as O varsebo,Stockholm
Invigd på AlfH enriksons födelsedag den 9 juli1998
Foto:Ingrid Andersson,H uskvarna

