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Ordföranden har ordet...Ordföranden har ordet...Ordföranden har ordet...Ordföranden har ordet...Ordföranden har ordet...
... med små funderingar
och tips.

Det drar ihop sig till höst och i dag
har det varit både blåsigt och
regnigt. Lamporna har oroväck-
ande blinkat till några gånger och
tankarna går då snabbt till stormen
Gudrun. I sådana här sammanhang
är det viktigt att spara sina doku-
ment ofta för det är ju aldrig särskilt
roligt att göra om samma arbete en
gång till. Disgen har ju den stora
fördelen att varje gång man klickar
på OK så sparas de nya uppgift-
erna i databasen. Men om hård-
disken kollapsar då är det bara
säkerhetskopian som gäller för att
inte allt nedlagt arbete ska gå till
spillo. Mitt första ord på vägen den
här gången är: ”Säkerhetskopi-
era ofta och gör det säkert!”

I mars kom en uppdatering av
Disgen till version 8.1 och jag
hoppas att alla disgenanvändare
verkligen har gjort den uppdater-
ingen. När du läser detta finns det
en ny uppdatering att hämta på DIS
hemsida. Den heter Disgen 8.1a
och uppdateringsfilen har namnet
”up-date_8.1a.exe”. Observera att
du måste ha uppdaterat till version
8.1 för att kunna uppdatera till
version 8.1a.

Uppdateringen innehåller en för-
ändring avseende Genline:

Möjligheten att starta Genline
från Disgen (Verktyg – Genline)
har tagits bort. Skälet till detta
är att Genlines ursprungliga
sökfunktion Genline Family
Finder (GFF) har ersatts av en
ny och väsentligt förbättrad

sökfunktion Genline Family
Finder 2 (GFF2). Den ursprung
liga GFF är en så kallad Plugin
(tilläggsmodul) som kan akti-
veras från Disgen. Den nya
GFF2 är ett helt fristående
program som inte kan aktiveras
från Disgen. Den äldre GFF
kommer att upphöra varför vi
redan nu i Disgen ver 8.1a tagit
bort denna startmöjlighet. Ytter-
ligare information finns på
”www.genline.se” där även
GFF2 kan hämtas.

I Disgens dialogruta Källor
och Citat kan du som tidigare
knyta sidans referens till ett citat.
DISGEN lagrar referensen och
du kan senare kalla fram sidans
bild från Genline.

Version 8.1a innehåller även ett
antal smärre rättelser i programmet.
Av dessa är det två stycken som
jag bedömer som väsentliga:

· Vid utskrift av vissa tavlor
kunde ingifta utan barn falla
bort i utskriften. Detta är
rättat.

· Vid utskrift av grafisk antavla
där man valt ”Initialer” kunde
vissa initialer falla bort. Detta
är rättat.

Mitt andra ord på vägen den här
gången är: ”Uppdatera alltid
Disgen till senaste versionen!”

På vårt årsmöte i februari kon-
staterades att DIS-Småland har en
balanserad ekonomi och att detta
är viktigt för föreningen.

I styrelsens budget för 2005
konstaterades att om vårt med-
lemsblad skulle fortsätta att ut-

komma som papperstidning så
skulle ca 80 % av medlemsavgiften
gå till denna kostnadspost.

Styrelsens förslag var att hitta
andra distributionsformer som
skulle minst halvera dessa kost-
nader. Styrelsens budgetförslag
godkändes av årsmötet. Hur vi ska
hantera uppdraget från årsmötet
redogör jag för i en särskild artikel
i detta medlemsblad. För att våra
ambitioner ska lyckas till allas bästa
behöver vi en väsentlig, men trots
detta en minimal och enkel, insats
av alla våra medlemmar.

Jag hoppas verkligen att du ställer
upp på detta. Mitt tredje och sista
ord på vägen blir: ”Kontrollera
om vi har rätt e-postadress till
dig – om inte – komplettera och
rätta!”

De kraftigt ökande kostnaderna för
släktforskarföreningarnas med-
lemsblad aktualiserades nu även på
konferenserna i anslutning till släkt-
forskardagarna för några veckor
sedan. Efter detta pågår även en
fortsatt diskussion i ordförande-
forum.

Slutligen önskar jag dig en bra
släktforskarhöst och jag hoppas
också att du kommer på våra kurser
och möten så vi får tillfälle att
träffas.

Ingvar Kärrdahl
Ordförande i DIS-Småland
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Att ha en gökunge i boet, i detta fall
vårt medlemsblad, som äter upp
nästan alla våra ekonomiska re-
surser måste åtgärdas. Den lösning
som godkändes av årsmötet är att
vi minskar antalet distribuerade
medlemsblad i form av pappers-
tidning. Vi kommer således inte att
minska det totala antalet utgivna
medlemsblad som enligt plan är fyra
nummer per år.

Vi är medlemmar i en förening
som arbetar med användning av
dator i släktforskningen. En slutsats
av detta är att DIS medlemmar har
dator i hushållet eller annan lättill-
gänglig dator. Med den utveckling
som skett på kommunikations-
området och då tänker jag på
Internet så är det också normalt att
ha datorn ansluten till någon Inter-
netleverantör. Med Internetan-
slutning följer också att man har
någon brevlåda för e-post.

I DIS-Smålands styrelse har vi
kommit fram till följande lösning för
att kostnadseffektivisera utgivningen
av vårt medlemsblad:

·  Minst ett nummer av medlems-
bladet ska ges ut i pappersformat.
Detta nummer kommer bland annat
att innehålla kallelse till årsmötet.

·  Övriga nummer kommer att distri-
bueras som pdf-fil med e-post direkt
hem i din dator. Pdf-filer kan läsas
på alla datorer med hjälp av gratis-
programmet Acrobat Reader som
vi kommer att distribuera tillsam-
mans med medlemsbladet.

Fördelar med digital distribution:

· Kostnadsminimering.

· Snabb distribution. Ingen för-
dröjning hos tryckeri och på posten.

· Du får medlemsbladet i färg.

manställer och vidarebefordrar till
DIS)

Du behöver inte vara orolig för att
din e-postadress härigenom blir
offentlig och sprids okontrollerat.
Dis medlemsregister på hemsidan är
endast tillgängligt för medlemmar.
Det viktigaste av allt när man har
en Internetanslutning är att ha ett
bra antivirusprogram och brand-
vägg. Ett krav på ett sådant är att
det ska finnas möjlighet till ständiga
och automatiska uppdateringar.

Redan i nästa nummer av medlems-
bladet kommer jag att lägga in ett
dokument som innehåller ett stort
antal klickbara länkar till register
som ger goda forskningsmöjligheter
så att du kan prova en av fördelarna
med den nya distributionsformen.

Ingvar Kärrdahl
Ordförande DIS-Småland

Medlemsbladet – NyaMedlemsbladet – NyaMedlemsbladet – NyaMedlemsbladet – NyaMedlemsbladet – Nya
distributionsformerdistributionsformerdistributionsformerdistributionsformerdistributionsformer

· Du väljer själv om du vill skriva
ut medlemsbladet eller endast läsa
det i datorn.

· Länkar som förekommer i t.ex.
artiklar blir klickbara så att du direkt
kan läsa eller titta på den angivna
referensen, vilket dock förutsätter
att du vid tillfället är uppkopplad mot
Internet. E-postadresser, t.ex. till
styrelsens medlemmar skapar direkt
ett nytt e-brev så du bara har att
skriva innehållet och sedan skicka
brevet.

· Vi kan lätt öka antalet medlems-
blad per år utan att det egentligen
kostar något extra. Alternativt kan
vi komplettera med månadsbrev.

· En komplett e-postlista ger dess-
utom möjlighet att snabbt få ut
aktuell information.

Vad du behöver göra:

· Du behöver meddela oss din
rätta e-postadress.

· Har du tidigare lämnat din e-
postadress till DIS så finns den
angiven på adressetiketten på detta
medlemsblad. Kontrollera om den
är riktig.

· Saknar vi e-postadress till dig så
står det ”E-postadress saknas” på
adressetiketten.

Gör så här om din e-postadress
saknas eller är felaktig:

· Skicka ett mejl från din egen e-
brevlåda och ange:

· Medlemsnummer

· Namn (Framgår inte alltid av e-
postadressen)

· E-brevet adresserar du till:
ordf_smaland@dis.se (Jag sam-

Artiklar tillArtiklar tillArtiklar tillArtiklar tillArtiklar till
MedlemsbladetMedlemsbladetMedlemsbladetMedlemsbladetMedlemsbladet

För att kunna göra ett bra Medlems-
Blad behövs artiklar. Just nu så är
det ”ebb i banken”.

Jag skulle behöva många artiklar
om människor och platser i Små-
land. Det skulle också behövas
tekniska artiklar och beskrivningar
om problem som man kan ställas
inför.

Det behöver inte vara färdiga
alster, för vi kan tillsammans åstad-
komma något om du känner dig
osäker på skrivandet.

Skriv till Redaktören om vad du
vill läsa om i MedlemsBlad och kom
gärna med frågor som vi besvarar i
nästkommande nummer.
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Höstens program

Disgen – Nybörjarkurs
Två studiecirklar 10 x 3 tim
Måndagar 1400 – 1630
Måndagar 1830 – 2100
Start 19 september
Särskild kallelse har varit utsänd till
medlemmar i Jönköping med om-
nejd.
Anmälan till Jan Graab

Disgen fortsättningskurs
Studiecirkel 6 x 3 tim
Onsdagar 1730 – 2000
Start 5 oktober
Några platser finns kvar
Särskild kallelse har varit utsänd till
medlemmar i Jönköping med om-
nejd.
Anmälan till Jan Graab

Gaggkväll om Disgen
Alla frågor om programmet kan
ställas och du får svar direkt. Ingen
fråga är varken för stor eller för
liten.
Tid ca 2 tim en vanlig vardagskväll.
Samarbete med JBGF.
Särskild kallelse kommer att utgå.

Kontaktpersoner:
Eva Dahlberg, 036-16 98 57
edah@bonetmail.com
eller Ingvar Kärrdahl

Särskild kallelse kommer att utgå till
medlemmar i Jönköping med omnejd

Lördagen den 22 oktober kl. 0930 -
1330.
Lokal ej klar men meddelas vid
anmälan.
Har du någon bild, negativ eller dia
så kan vi i begränsad omfattning
skanna in den åt dig. Vår skanner
klarar ett antal olika negativformat.
Tag med dig disketter 1,44 Mb eller
USB-minne så du får med dig bilden
hem.
Kostnad: 50 kr inklusive fika.
Samarrangemang med Släktfor-
skarföreningen ANE Värnamo.
Föranmälan senast tisdagen den 18
oktober till Ingvar Kärrdahl,

Tematräff. Gör din egen släkt-
bok med hjälp av Disgen.
Lördagen den 22 oktober kl. 0930 -
1330.
Lokal: Sveasalen, Vimmerby.
Vägbeskrivning kan fås vid anmälan
Samarrangemang med Vimmerby-
Hultsfreds Släktforskarförening.
Kostnad: 50 kr inklusive fika.
Föranmälan senast tisdagen den 18
oktober till Rune Elofsson

Disgen - Nybörjarkurs
Veckoslutskurs
Lokal: Vimmerby folkhögskola.
Vi planerar att genomföra denna
kurs så snart vi har tillräckligt antal
deltagare.
Anmäl dig snarast till Ingvar
Kärrdahl

Jönköping

Värnamo

Vimmerby
Disgen fortsättningskurs
Studiecirkel 6 x 3 tim
Onsdagar 0900 - 1130
Start 5 oktober
Några platser finns kvar
Anmälan till: Ingvar Kärrdahl

Vi planerar för Disgen –
 Nybörjarkurs
Studiecirkel 10 x 3 tim
Denna studiecirkel är tänkt att starta
i november, preliminärt onsdagar, för
att sedan fortsätta i början av nästa
år. Dagtid eller kvällstid beror på
deltagarnas önskemål.
Anmäl snarast ditt intresse för detta
till:
Ingvar Kärrdahl eller
Bernt Kihlström, Tfn 0380-176-16
bernt.kihlstrom@bredband.net

Tematräff om Ort- och kart-
funktionen i Disgen,
Någon lördag i oktober/november
kl. 0930 - 1330.
Lokal: Vuxenskolan
Kostnad: 50 kr inklusive fika.
Anmäl snarast ditt intresse för detta
till Rune Elofsson eller Ingvar
Kärrdahl

Tranås Tematräff om bildhantering i
Disgen samt om skanning av
bilder

Kontaktadresser och telefonnummer hittar du på sidan 2

Växjö

Senaste programnytt
Besök även vår hemsida där du finner senaste nytt om våra kurser
och medlemsmöten. Hemsidan finns på: www.dis.se och klicka dig
vidare till Regionföreningar.
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Hestra  -
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Tidningen SE
Nr 12 1944

Smålands Åre



Avsändare:
DIS-Småland, Redaktören
Ryssbyvägen 15
S-380 30  ROCKNEBY
SWEDEN

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

Porto betalt

Port Payé

SVERIGEB
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     EfterlysningarEfterlysningarEfterlysningarEfterlysningarEfterlysningar

Jonas Peter Collin
Yngste sonen Oscar till husaren
Jonas Peter Collin i husartorpet
nr 31 Skävehorva under Åkarp i
Lönneberga församling, skall enligt
uppgift ha lånat häst och vagn, för
att tillsammans med sin fästmö åka
och ta ut lysning. Hästen blev
skrämd och skenade varvid fästmön
ramlade av vagnen och avled av de
skador hon fick.

Efter denna fruktansvärda händ-
else blev Oscar aldrig sig lik. Han
vistades på Sankta Gertruds Hospital
ett flertal gånger, där han avled
sedan år 1925.

Vem var fästmön och vilken
församling kom hon ifrån?

Det lär ha funnits ett skillingtryck
om händelsen. Vet någon om denna
händelse som skedde i början på
1900-talet samt om det eventuella
skillingtrycket?

Roland Sandqvist, Kristianstad
E-mail: sandq@privat.utfors.se

Vi vill få en uppfattning om hur
ofta våra efterlysningar ger
resultat. Svarar du på en efter-
lysning, skicka gärna en kopia
till redaktören.

Kontrollera din mailadress!
Är du medlem i DIS-Småland? Det är mycket viktigt att du kontrollerar din mailadress här ovan.
Är mailadressen fel? Du måste omedelbart meddela oss din riktiga adress.
Finns ingen mailadress?  Vi har den inte och då är det lika viktigt att du omedelbart skickar ett mail till oss.
Har du ingen internetuppkoppling? Meddela detta på telefon eller per brev till Ingvar Kärrdahl.

Hedvig Kristina Jonsdotter
I am seeking information on my 2nd
great grandmother Hedvig Kris-
tina Jonsdotter, b. May 10, 1827
in Lemnhult Parish, and her family.
Parents names unknown. Married
Jonas Peter Blomqvist, b. Sep-
tember 20, 1823 in Aseda Parish.
They had nine children: Frank, Alice,
Jonas Peter, John M., Oscar F.,
Johan Algot, Otto L., William
Claudia, Hildur Josephina. Jonas, his
wife, and 3 of children came to
America in September 1880 and
settled in Jamestown, NY. After
their arrival in America, the name
was changed to Bloomquist .

Many thanks in advance for any
help.

Sincerely,
Margot McBath, Naperville, IL

Email: margot_mcbath@yahoo.com

Marta Helena Almqvist of
Södra Ljunga b 1759

I’m looking for the birthplace of
Marta Helena Almqvist who was
born 11 Dec 1759. By 1778 she was

Pierre Ludwig Anderson

Looking for information on my
ggrandfather, Pierre Ludwig
(Peter Louis) Anderson. Born in
Kalmar, was in Plaquemines Parish
Louisiana, USA circa 1877 when
he married Rosalina Johnson. He
died aboard the SS Chalmette in the
Mississippi River in 1900.

Sincerly, Jean Phillips
E-mail: mjanae3@yahoo.com

listed in Näs in Södra Ljunga as
”mademoiselle” and living with the
family of her future husband, Johan
Christian Lüning. The Lüning
family came from Stockholm, and
I suspect that may be where she
came from too (I searched the
parish records surrounding Södra
Ljunga).

If anyone can help I’d be most
pleased.

Sincerly, Stepen C Miller
E-mail: findyourfolk@hotmail.com


