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Basen för sjöröveriet längs Smålandskusten, Strömsrum, Ålem (H).
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Visa din tillhörighet!

Bär DIS-nålen!

Köp DIS-nålen
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styrelsemedlem.

Köp DIS-nålen!
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en intressant historia som jag inte
kan berätta om nu. I år kom det tjugo
släktingar från USA som alla
inkvarterades hos olika familjer.
Den stora höjdpunkten är givetvis
själva familjefesten med över hundra
deltagare. Jag hade från Disgen gjort
en grafisk utskrift av släktträdet som
består av två parallella huvudgrenar
med några smågrenar. Efter att ha
klippt och tejpat ihop alla A4-
sidorna samt markerat förgrenings-
punkter var det dags att bege sig till
festen. När jag nålat upp de båda
grenarna ovanför varandra på en
vägg i lokalen där vi samlades blev
trädet tio meter långt. Bortsett från
tiden vi satt till bords var det nästan
hela tiden trängsel vid slätträdet där
deltagarna kompletterade med upp-
gifter om nya familjemedlemmar
såväl nyfödda som nyingifta. I min
bärbara dator fick jag i Disgen göra
många släktskapstavlor vilket också
var mycket uppskattat.

Nu drar det ihop sig till släkt-
forskardagar i Östersund. I likhet
med de senaste åren har DIS till-
sammans med regionföreningarna
en gemensam utställning. Det är
långt till Östersund men har du
några semesterdagar kvar så passa
på att resa till mitten av Sverige.

Vårt höstprogram i DIS-Småland
är nästan klart vilket framgår på
annan plats i medlemsbladet. Det
saknas fortfarande några detalj-
uppgifter men dessa kommer fort-
löpande att utannonseras på vår
hemsida samt i DIS kalendarium
vilka båda hittas via: www.dis.se Jag
ska också liksom tidigare skicka en
liten påminnelse till alla som till DIS
meddelat sin e-postadress.

Slutligen vill jag nämna att vi
redan fått ett stort gensvar på
möjligheten att få vårt medlemsblad
hemsänt som pdf-fil via e-post. För
dig som ännu inte valt den här
möjligheten så går det till så här:
Du skickar ett e-brev till adressen
ordf_smaland@dis.se

Juli 2004

Oj, vilken sommar, både vin och
vatten!

En vecka före midsommar lämnade
jag tillsammans med hustru Gunilla
ett kyligt sommarsverige för att ett
antal timmar senare landa i ett regn-
tungt Chicago. Dagen därpå, väl
utsövda på flygplatshotellet, hämt-
ade vi i strålande solsken den
förbeställda bilen och gav oss ut på
vår tvåveckors rundresa för att hälsa
på släktingar och vänner. Bilen
återlämnades och vi fortsatte till
New York där Gunilla under vår
tredje vecka skulle delta i en Zonta
Internationals Convention. Detta
gav mig också möjlighet att under
några härliga dagar ströva omkring
på Manhattan där temperaturen nu
nådde trettiogradersnivån. Den 4
juli, Independance Day, inföll under
tiden vi var i N.Y. och den stora
attraktionen är givetvis de fantast-
iska fyrverkerierna under kvällen.
Det var heller inte svårt att hitta små
mysiga restauranger med trottoar-
serveringar endast något kvarter
från det ständigt brusande folklivet
på Times Square. Efter tre veckor
med vackert väder och med var sin
T-shirt med I love N Y lämnade vi
det stora landet i väster.

Åter på Landvetter öste regnet ner.
Vi bor i Bor beläget en dryg mil från
Värnamo som i år blev välkänt i
TV:s riksnyheter för sina stora
översvämningar. Vi kom hem lagom
för att bevittna hur den lilla frid-
samma bäcken utanför vår tomt-
gräns svämmade över och som mest
täckte nästan halva gräsmattan på
ena sidan av vårt hus. Vi hade
någorlunda tur, vattnet sjönk undan
och vi kunde ägna oss åt en släktträff
som med alla sina arrangemang
skulle pågå i tio dagar.

Detta var den sjätte släktträffen på
min sida varav tre varit i USA. Hur
dessa träffar kommit igång är i sig

och lämnar din e-postadress, namn
och medlemsnummer samt ett kort
meddelande att du tills vidare vill ha
medlemsbladet via e-post.

Vill du under en vecka prova
Genline alldeles gratis?  Läs då mer
på sista sidan.

Välkommen till våra kurser och
aktiviteter under hösten.

Ingvar Kärrdahl
Ordförande DIS-Småland

Innehåll i Digitala
upplagan:
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Tematräff i Jönköping
samverkan med JBGF

Ort- och kartfunktionen i DISGEN

Datum: Lördagen den 11 september
Tid: 09.30 - 13.00
Lokal: Jbgfs medlemslokal, Myntgatan 6
Pris: 60 kr inkl kaffe & fralla
Kontaktperson: Eva Dahlberg Tfn: 036- 16 06 57
eller Ingvar Kärrdahl, Tfn: 0370- 65 07 15

Tematräff i Värnamo
samverkan med Ane

Ort- och kartfunktionen i DISGEN

Datum: Lördagen den 23 oktober
Tid: 09.30 - 13.00
Lokal: Värnamo Nyheter, ingång baksidan
Pris: 60 kr inkl kaffe & fralla
Kontaktperson:    Ingvar Kärrdahl, Tfn: 0370- 65 07 15

Tematräff i Älmhult
Bildhantering i Disgen samt skanning

Datum: Lördagen den 2 oktober
Tid: 09.30 - 13.00
Lokal: Haganässkolan, sal A2
Pris: 60 kr inkl kaffe & fralla
Kontaktperson: Jarl Borgarp, Tfn: 0476- 420 76

Tematräff i Eksjö
Bildhantering i Disgen samt skanning

Datum: Lördagen den 27 november
Tid: 09.30 - 13.00
lokal: PRO-gården, vid ICA Supermarket
Pris: 60 kr inkl kaffe & fralla
Kontaktperson: Börje Jönsson, Tfn: 0381- 108 40

Höstprogrammet 2004Höstprogrammet 2004Höstprogrammet 2004Höstprogrammet 2004Höstprogrammet 2004
Grundkurser i Jönköping
Studiecirkel 10 x 3 tim
Tid: Onsdagar, kvällstid
Pris: 800 kr

Studiecirkel 10 x 3 tim
Tid: Torsdagar, eftermiddagar
Pris: 800 kr
Kontaktperson:   Jan Graab, Tfn: 036- 16 31 61

Påbyggnadskurser i Jönköping
Studiecirkel  6 x 3 tim
Tid: Onsdagar, eftermiddagar
Pris: 500 kr

Studiecirkel  6 x 3 tim
Tid: Torsdagar, kvällstid
Pris: 500 kr
Kontaktperson:   Jan Graab, Tfn: 036- 16 31 61

Grundkurs i Växjö
Studiecirkel 10 x 3 tim
Tid: ej bestämt ännu
Plats: S:t Sigfrids folkhögskola
Pris: 800 kr
Kontaktperson:    Ingvar Kärrdahl, Tfn: 0370- 65 07 15

Grundkurs i Kalmar
Studiecirkel 10 x 3 tim
Tid: kvällstid
Plats: ABF i Kalmar
Pris: 800 kr
Kontaktperson: Jan Jutefors, Tfn: 0480- 665 65

DISGEN-kurserDISGEN-kurserDISGEN-kurserDISGEN-kurserDISGEN-kurserMedlemsmötenMedlemsmötenMedlemsmötenMedlemsmötenMedlemsmöten

För tematräffarna har vi inget absolut krav på
förhandsanmälan, men för vår planering är vi
tacksamma om du någon dag före mötet ringer och
meddelar att du kommer.

För samtliga kurser gäller att tillräckligt många
anmäler sig.

Höstprogrammet finns även på vår hemsida och i
DIS kalendarium vilka båda hittas via
http://www.dis.se
 Alla ändringar meddelas på hemsidan samt i
kommande nummer av MedlemsBlad.
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Frigivna
straffångar, med
hemort i Kalmar

län, del 2
Eftersom det var många fångar
från Kalmar län så blev de upp-
delade i flera delar. Här kommer
södra Kalmar län. I nästa nummer
kommer alla ölänningar.

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 personbe-
skrivning på akten.
 Beställning kan du göra på
http://www.microscan.nu   eller
e-post info@digiarkiv.se
Telefon och fax: 0410- 489 65

Du får läsa vidare i vår
pappersupplaga.

Gården Strömsrum i Ålems
socken i Kalmar län har varit bas
för en av de värsta sjörövarna i
Svensk historia genom tiderna. Vi
kallar inte våra ju inte våra
kapare för sjörövare, utan vi har
ju ett mycket finare ord, fri-
bytare. Det är detta ord Viktor
Rydberg använder för att berätta
om Gustaf Adolf Skytte på
Strömsrum.

Det är en spännande historia som
du läser vidare om i pappersupp-
lagan.

Ur det
svenska

sjöröveriets
historia

DIS-Småland har för tillgång till
tre abonnemang: Genline, Arkion
och Digitala forskarsalen.

Vi kommer att bland våra med-
lemmar dela ut ett antal vecko-
abonnemang på Genline.

Det går till så att du får ett lösenord
som är giltigt i en vecka så att du i
lugn och ro kan sitta hemma och
prova på hur det är att forska med
hjälp av Genline. Den enda kost-
naden du själv behöver stå för är
avgiften för Internet-uppkopp-
lingen.

Ditt intresse ska du anmäla via e-
post till: ordf_smaland@dis.se
Meddela också om det är någon
vecka som inte passar dig. Blir det
överteckning förbehåller vi oss
rätten att sprida ut abonnemangen
och eventuellt prioritera platser där
det saknas bibliotek med Genline-
abonnemang.

Beträffande Arkion och Digitala
forskarsalen finns inte någon möjlig-
het att dela ut dessa abonnemang.
Jan Jutefors har lovat att på sin fritid
ställa upp och söka i dessa databaser
åt våra medlemmar.

Vill du utnyttja denna möjlighet så
skickar du ett e-brev till:

 jan.jutefors@telia.com
Ange så noggrant som möjligt vilka
uppgifter du har och vad du vill söka
efter. Du måste vara beredd på att
inte få svar omedelbart.

Vi erbjuder dessa möjligheter in-
ledningsvis under hela hösten, men
hoppas att kunna fortsätta under
våren nästa år.

Styrelsen i DIS-Småland

Exklusivt
erbjudande

till alla
medlemmar i
DIS-Småland

EfterlysningEfterlysningEfterlysningEfterlysningEfterlysning
av manus tillav manus tillav manus tillav manus tillav manus till
MedlemsBladMedlemsBladMedlemsBladMedlemsBladMedlemsBlad

Du som är läsare av vårt
Medlems-Blad är mycket
välkommen att skicka in
manus till oss.

Vi vill  att du berättar om
färgstarka kvinnor eller män
som du har i din släkttavla,
eller kanske en gammal
skröna som går i släkten.

Har du något annat på lut
som du vill skriva om så tar
vi givetvis emot det också.

Skriv ner din berättelse och
skicka den till på e-post till
jan.jutefors@telia.com

Vi kommer under 2005 att ha
olika tema, men vilka tema det
blir har vi ännu inte bestämt. Vill
du vara med och påverka vilka
tema det blir, så skriver du bara
ett manus och skickar in det till
redaktören.

Intressanta ämnen:
In- och utvandring
Soldater
Industriarbetare
Sjöfolk
Datorn i släktforskningen
Människor vid kusten och insjöar
Udda figurer
Glasarbetare
Arbetsvandringar
mm, mm


