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Välkomna till Eksjö och Trianon, Ing 2

Årsm öte i DIS-Sm åland
25 februari 2006
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Program:

09.30 Ankomst och förmiddagskaffe
ca 09.45 Presentation av M äss Trianons historia av Kenneth Jägsander
10.30 Årsmöte
ca11.30 Information från DIS, 

bland annat om den nya Disgen-organisationen
12.00-13.00 Lunch
13.00 Rune Elofsson demonstrerar/visar hur funktionen

"SLÄKTBOK" i släktforskarprogrammet Disgen 8 kan använ-
das om man t.ex. vill göra en egen släkthistoria

ca 14.30 Eftermiddagskaffe
16.00 Avslutning

Kostnad för hela dagen blir 80 kronor.
Anmälan görs senast 15 februari 2006 till:
Ordförande Ingvar Kärrdahl 
tfn: 0370-65 07 15, e-post: ordf_smaland@ dis.se

eller
Sekreterare Rune Elofsson 
tfn: 0381-129 94, e-post: rune.elofsson@ telia.com

Välkomna Styrelsen



Ordföranden har ordet…
Vi har just gått in i det nya året 2006. Det är
ofta så att särskilt vid årsskiften blickar man
framåt, men det är även viktigt att summera
det förflutna, vilket ju inte minst en släktfor-
skare vet.

På försommaren 2005 aviserade Jan Jutefors,
att han önskade avgå från uppdraget som re-
daktör för vårt medlemsblad. Jag vill nu själv
och på övriga styrelseledam öters vägnar
tacka Jan för hans fleråriga insatser i det inte
alltid lätta uppdraget. Jan har energiskt sam-
lat ma-terial till medlemsbladet och även
varit förfat-tare till många artiklar. Jag hopp-
pas att vi även i framtiden kan få artiklar sig-
nerade av Jan.

Det nya året inleder vi med att hälsa vår nye
redaktör, Ingrid Andersson, hjärtligt välkom-
men. 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 i styrelsens arbete.

Det första uppdraget till Ingrid var att ge vårt
medlemsblad en lämplig layoutförändring
och det första resultatet ser du i detta exem-
plar av M edlemsBladet. Har du synpunkter
och kan-ske något förslag är du välkommen
att skicka det till redaktören eller till mig.

Det andra uppdraget till Ingrid var att skapa
en lämplig form för M edlemsBladets utform-
ning i de nummer som kommer att publiceras
och skickas ut som en e-tidning. Här finns ett
antal frågetecken kvar att räta ut, som vi alla
måste hjälpas åt med.

I förra numret av M edlemsBladet berättade
jag om årsmötets beslut att av ekonomiska
skäl minska antalet papperstidningar och er-
sätta dessa med e-upplagor. Tanken är att
des-sa M edlemsBlad ska sändas ut med e-
post till våra medlemmar. För att detta skall

4

fungera på bästa sätt är det viktigt att du som
m edlem  uppdaterar din e-postadress. Att
ange och även ändra den vanliga postadress-
sen är en naturlig självklarhet. M otsvarande
beteende tycks inte vara naturligt med medd-
delande om och även ändring av e-adressen.
Vi har fått in många både nya e-adresser lik-
som ändringar efter uppmaningen i förra
numret av med-lemsbladet. Tyvärr är det så
att vi fortfarande saknar e-postadress till ett
antal medlemmar. På adressetiketten finns
den e-adress som vi har till dig. Saknar vi den
uppgiften anges att e-adress saknas. Jag
hoppas att ni som har felaktiga e-adresser
meddelar oss den rätta. Likaså hoppas jag att
du som ännu inte lämnat oss din e-adress
snarast gör det. Har vi din e-adress innebär
det också att vi med lätthet kan skicka ut vik-
tiga meddelanden och även kallelser lokalt
till vissa medlemsmöten.

På hela styrelsens vägnar tackar vi Ingemar
Johansson, Aneby, för hans mångåriga insat-
ser som både fadder och utbildare för Disgen.
Utan att ha varit styrelseledamot har Ingemar
varit ett stort stöd för DIS-Småland, framför
allt lokalt men även regionalt, ända sedan
föreningen bildades 1997. Ingemar avgår
enligt sin egen önskan med ålderns rätt och
på grund av sjukdom, som på senare tid allt-
mer besvärat honom.

Till er som varit vana att kontakta Ingemar i
fadderfrågor om Disgen föreslår jag att ni
vänder er till Börje Jönsson i Eksjö, så att
Ingemar slipper att bli besvärad av onödiga
faddersamtal.

Slutligen vill jag hälsa dig välkommen till
föreningens årsmöte i Eksjö samt att också
önska dig ett framgångsrikt släktforskarår.

Ingvar Kärrdahl
Ordförande i DIS-Småland



Aneby/Sävsjö
Tematräff

Eksjö
Lördag 25 februari. 

DIS-Småland, årsmöte på Trianon
Lördag 18 mars, 2006 släktforskningens

dag. DIS-Småland deltager på Eksjö
museum. Öppet hus mellan 10.00-
16.00

Jönköping
Kortkurs i Disgen. 

Tre fristående påbyggnadsavsnitt.
Vardagskvällar datum ej klart 

En gaggträff om Disgen. 
Vardags-kväll datum ej klart

I Jönköping samarbetar vi med Jönkö-
pingsbygdens Genealogiska förening

Linköping
Söndag 12 mars 2006 Årsmöte DIS

O skarsham n/Vim m erby/Västervik
Tematräff. Ort- och kartfunktionen
Veckoslutskurs Disgen

Värnam o
Lördag den 18 mars 2006 släkt-forskning-

ens dag. DIS-Småland deltar till-
sammans med Släktforskar-
föreningen Ane i Öppet hus på
Värnamo Stadsbibliotek

Tematräff i samarbete med Ane hösten
2006

Växjö
Grundkurs Disgen, veckoslut. En-dast om

tillräckligt antal deltagare finns.
Datum ej fastställt.

Studiecirkel, grundkurs Disgen. Endast om
tillräckligt antal deltagare finns.
Datum för start ej fastställt. Prel.
onsdagar fm.

Vårprogram 2006
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Öland
Juli månad 2006, byggnadsvårdsmässa på

Himmelsberga. Disgen kommer att
presenteras.

Tem aträffar
Vill Du att vi ska ordna en tematräff på din
bostadsort eller i dess närhet? 
Skicka din intresseanmälan till 
ordf_smaland@ dis.se med ditt namn och
medlemsnummer samt uppgift om vilket
tema Du är mest intresserad av.
Välkommen med dina förslag och önsk-

ningar och din intresseanmälan är inte bin-
dande.

K ursintresserad?
Inför varje termin annonserar vi ut kurser i
Disgen. Det rör sig om grundkurser och
påbyggnadskurser. Vi genomför dessa kur-
ser både som studiecirklar och som vecko-
slutskurser.
En del av de kurser som vi annonserar

ut blir tyvärr aldrig genomförda på grund
av att vi inte får tillräckligt många delta-
gare.Vi i styrelsen tycker detta är tråkigt
och för de medlemmar som anmält sig och
får be-skedet att kursen inte genomförs blir
det en besvikelse. Hjälp oss att anordna
kurser där det finns intresserade deltagare
Är du intresserad av att gå någon kurs i

Disgen gör då så här: 
Skicka ett e-brev "Intresseanmälan" till

ordf_smaland@ dis.se med uppgift om ditt
namn och medlemsnummer samt vilken
typ av kurs som du är mest intresserad av.
När vi har tillräckligt många intresse-

rade i närheten av varandra så tar vi kon-
takt och försöker ordna lämplig kurs.
Låter det här bra så hör av dig. Din in-

tresseanmälan är givetvis inte bindande.

Välkommen till våra aktiviteter



M ycket vill ha mer sägs det. Stämmer det på
oss släktforskare också? I juletider kommer
gärna tankar om önskelistor igång. För en
släktforskare är det då ofta cd-skivor som är
populärt.Vi vill ha fler cd-skivor, det ska
vara Sveriges befolkning för vartenda
decennium och fler år på Sveriges dödbok -
helst från 1930. Varför inte hela folkbokfö-
ringsdatabasen när vi ändå är igång? Det
ska vara sökbart hit och register dit. Vi vill
hitta släkten i USA och vi vill ha tillgång 24
timmar om dygnet till diverse databaser,
helst gratis. Skriver vi en fråga någonstans,
måste vi har svar omgående, annars tror vi
inte att någon sett den eller undrar vad arki-
vet håller på med - de har ju bevars fått frå-
gan per mejl.

Vi har det senaste decenniet fått tillgång till
fler källor och mer lätttillgängligt än vad vi
kunde drömma om. Det är inte ens tio år
sedan den första versionen av Sveriges död-
bok kom, den kom 1997 och innehöll åren
1968 till 1996 och ca 2,5 miljoner personer.
Sedan dess har ytterligare två versioner
kommit 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 reste-
rande år kompletteras, det fattas ju fortfa-
rande namn på 20 %  av dem som avled före
1971 och 40 %  av tiden 1947-1949 saknas.
Där kommer ett exempel på bortskämdhet
in - vill vi bara ha eller vill vi även bidra? Se
projektet Nam n åt de döda på Rötter.
(http://www.genealogi.se/em igrant/em i-
bas/dodbok/sdb.htm) (och ja, jag har själv
skrivit av till version 3, så jag vet att det är
besvärligt för oss som  m åste åka till
Landsarkiv).

För tio år sedan, under 1996 när Internet
fortfarande var nytt för de flesta av oss,
föddes Nättidningen Rötter - och i decem-
ber 1998 fick vi både Anbytarforum som en
del av Nättidningen Rötter och vi fick DIS-
BYT på Internet. Tänk vad tiden går - allt
detta är ju självklarheter för oss numera, i
alla fall om vi har dator och Internet. M en
har man Internet vill man förstås ha bred-
band, fast det inte alltid går att få. De som är
lyckliga nog att ha tillgång till bredband
laddar upp bilder och mejlar foton och
glömmer att det finns de som fortfarande
tvingas lyssna på ett modem som ringer upp
och som sedan tar evigheter på sig att hämta
hem materialet. När det gäller DISBYT är
det dock konstigt att det är en minoritet av
Föreningen DIS medlemmar som bidragit
med material.

M en då för tio år sedan - hade ni vågat
önska er tillgång till skannade bilder av
kyrkböckerna på Internet? Hade ni trott att
ni kunde ha tillgång till kyrkböckerna när-
helst ni ville hemma - jo säger man, det är
ju så mikrokort fungerar. M en fördelen med
Genline är ju att man snabbt kan förflytta
sig från en församling i en del av landet till
en annan när den man söker flyttar, utan att
vänta. Har man SVAR:s abonnemang så har
man nu i höst fått tillgång både till mantals-
längder och till originalböckerna för andra
halvan av 1800-talets böcker med födda,
vigda, döda. Nu kan många som hittills
behövt nöja sig med SCB-avskrifterna få ta
del av originalböckerna också. M en det
finns redan forskare som säger att det vore
ju bättre om allt var i en enda databas på en
portal så vi inte behövde söka runt så myck-
et …  

M en vad vi bortskämda alltför lätt glöm-
m er, och vad allvarligare är att alltför
många nya släktforskare som börjat de se-
naste åren inte ens känner till, det är det

Är vi för bortskämda?
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KÅSERIav Eva Dahlberg



finns mycket mer material än vad som finns
i Genline och SVAR:s Internetsalar eller på
de olika cd-skivorna. Vi måste då återvända
till mikrokort eller mikrofilmer, vi måste
besöka landsarkiven eller skicka dem en
fråga. Det finns militärt material, boupp-
teckningar eller allt material från 1900-talet
som är för ungt att läggas på Internet men
som är tillgängligt på mikrokort (original-
församlingsboken, inte bara utdraget vart
tionde år). Alla kyrkböckerna i Småland är
ju nu på Landsarkivet i Vadstena och där-
med filmat också. M en tyvärr skedde ett
teknikbyte halvvägs genom vårt område, så
en hel del församlingar finns bara tillgängli-
ga skannade på Landsarkivet även fram till
sekretessgränsen. M en de finns ju tillgäng-
liga där och är väl värt en resa. M en om jag
fortfarande får önska mig något, så är det
mer resurser till folkbokföringsenheterna på
våra landsarkiv.

Vi får inte låta den bekväma tillgången till

vissa källor eller till cd-register ta överhan-
den i vår forskning. Vi får inte ha blivit så
bortskämda att vi slutar besöka arkiven i
jakt på bouppteckningar, domböcker, lag-
farter osv. Vi kan inte heller vänta på att
någon annan ska besöka arkiven åt oss och
lägga ut svaret på Anbytarforum. På lands-
arkivet i Vadstena lär det finnas mycket ofil-
mat material, som t.ex. bilagor till lysnings-
attester. Genom dem kan du kanske få en
generation till bakåt i tiden eller du kanske
kan få bekräftelse på ett släktskap du hittil-
ls gissat - eller rent av få stryka anor där du
gissat och kommit fel. Alla föreningars och
privatpersoners avskrifter på cd, som bör
fungera som ett register till källorna, börjar
ersätta användningen av originalkällorna.
En bortskämd släktforskare riskerar därför
att bara ha lättillgängligt material till grund
för sin forskning, och inte de riktiga godbi-
tarna som klär på ditt släktträd. Så illa får
det väl ändå inte gå?

Ordförande Ingvar Kärrdahl under släktforskardagarna i Göteborg augusti 2005.
Foto: Ingrid Andersson, Huskvarna
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Välkomna till Eksjö och Trianon
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Arendt de Roys utstakning runt den nord-
sydgående landsvägen fick en medeltida
prägel med gatusträckningar anpassade till
befintliga väg- och terrängförhållanden.
Staden flyttades för att vattentillgången
blev bättre och staden lättare att försvara
på den nya platsen.

Den del av staden som ligger norr om kyr-
kan vid Stora Torget, har sedan dess fått
leva sitt liv utan svårare bränder eller
andra katastrofer. Detta har bidragit till att
i den-na stadsdel finns exempel på stor del
av Eksjös 400-åriga byggnadshistoria. 

Näringar
Staden har varit en utpräglad handels- och
hantverkarstad. Hantverkarna spelade en
dominerande roll i staden, både ekono-
miskt och politiskt. På 1600-talet fanns i
stort sett alla yrken representerade. Hant-
verkarna var duktiga och blev ryktbara
över hela landet.

De ekonom iska förutsättningarna för
Eksjö var handel med omgivande lands-
bygd, men också en omfattande oxhandel
med M älardalen och Bergslagen och en
därmed sammanhängande transitohandel
med järn-produkter, tobak och andra kolo-
nialvaror.

DIS-Småland har valt att förlägga årsmö-
tet 2006 på det Småländska höglandet i
den unika kultur- och trästaden EKSJÖ.

Eksjö är en av landets mest bevarade små-
städer. Den präglas av den dubbla funktio-
nen som handelsstad och regementsstad.
Stadens äldsta delar anses ha tillkommit
omkring år 1400 på en plats, Bykvarn,
strax sydväst om det som nu är centrum.

Eksjö fick stadsprivilegier omkring 1400
av kung Erik av Pommern. Stadens sigill
kan tidigast beläggas den 2 februari 1406
genom en avskrift av ett köpebrev

Ett av stadens, nu bevarade äldsta hus är
Vaxblekargården vid Arendt Byggmästare
gata, från tidigt 1700-talet.

Branden 1568
Under det Nordiska sjuårskriget 1563-
1570 hände den första stora katastrofen för
Ek-sjö. I samband med den danske fält-
herren Daniel Rantzaus fälttåg brändes
staden, av de egna, för att försvåra provi-
anteringen för danskarna, år 1568.

Erik XIV skickade samma år ett brev till
sin slottsbyggare i Vadstena flamländaren
Arendt de Roy och befaller honom att
skyndsamt bege sig till Eksjö och besikti-
ga och låta staka ut den nya staden. 

Aschanska gården, Gamla stan, Eksjö.
Foto: Rune Elofsson, Eksjö

W inrotska huset
Foto: Rune Elofsson, Eksjö



Orgelns fasad tillkom  om kring 1770,
byggd av W istenius.

I augusti 1889 var den nya kyrkan klar för
invigning av stiftets biskop. Arbetet leddes
av kyrkoherde Stark och kom m inister
Villner.

Kyrkan har även renoverats 1911-1912,
1942-1943 och 2000-2003.

Ny brand 1856
År 1856 inträffar ytterligare en katastrof.
Stadsdelen söder om kyrkan brinner ner i
det närmaste fullständigt efter att en vårds-
lös torkade sina kläder framför öppen eld.
Den norra stadsdelen räddades därför att
befolkningen gjorde en brandgata genom
att riva bort hälften av ett hus. Byggnaden
kallades därefter för Halvan.

M ilitärstaden
Eksjö blev tidigt en militärstad. Enligt
Karl XI:s förordning 1680 skulle de indel-
ta trupperna ha övningsplats "på en slätt
och tjänlig plats vid någon skog eller jägar-

backa". M ånga sådana övningsplatser,
bland annat M alm slätt, Polacksbacken,
M alma hed, har traditioner, från 1600-
talets slut. Regem ents-
m ötena brukade under
1700-talet äga rum fjor-
ton dagar i augusti
månad.

Kyrkan
Eksjö har varit eget pastorat sedan 1300-
talet, omkring 1500 Höreda, med två för-
samlingar.

Eksjö stad- och landsförsamling i Södra
Vedbo härad och Linköpings stift. 1948
införlivades landsförsam lingen i Eksjö
stadsförsamling.

Dagens kyrka ligger vid Stora torget mitt i
staden och den gamla kyrkan låg troligen i
den gamla stadsdelen Bykvarn strax syd-
väst om centrum. Vad man sedan vet idag
är att en stenkyrka "Bondkyrkan" fanns
mitt i staden på 1500-talet.

En saneringsåtgärd i tidens anda genom-
fördes 1887, då församlingen lät riva 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
snart att sakna den gamla församlingskyr-
kan m ed sin rika barockinredning.
Successivt började inredningsdetaljerna
från den gamla kyrkan återplaceras i den
nya.

I koret återinsattes altarskulpturen från
1698. Dopfunten är från 1659 i ett reliefar-
bete i röd kalksten. I kyrkorummet finns
12 ljuskronor den äldsta från 1608.

Eksjö kyrka 
Foto: Rune Elofsson, Eksjö

Eken vid fd. marketenteriet I 12
Foto: Rune Elofsson
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Ränneslätt
Ränneslätt skiljer sig på ett alldeles speci-
ellt sätt från andra militära övningsplatser
eftersom den ligger nära en stad, bara 2,5
km från Eksjös centrum. Slätten har alltse-
dan slutet av 1600-talet varit övningsplats
för Smålands ryttare, och detta har på ett
speciellt sätt satt sin prägel på stadens liv.

Smålands ryttare fanns redan på 1540-
talet. M en runt 1691 kom  Kungliga
Smålands kavalleriregemente, sedermera
Kungliga Smålands husarregemente (K 4)
att knytas till Eksjö. Vid omorganisationen
1927 avvecklades K 4 och personalen
flyttades över till K 3 Livregem entets
husarer.

Kalmar regemente (I 21) flyttade in i ny-
uppförda kaserner i Eksjö 1919. Efter om-
organisationen 1928 - Jönköpings rege-
mente I 12. Regementet blev nedlagt 30
juni 2000.

1928 tar Göta ingenjörkår över Smålands
husars kaserner. Har genom  åren, från
1873, växelvis varit en ingenjör-kår/rege-
mente.

Sedan år 2000 är Göta ingenjörregemente,
Ing 2, åter ett regemente och det enda in-
genjörregemente som finns i Sverige .

Det är vid Ing 2:s mäss TRIANON vi skall
ha vårt årsmöte 2006.

Foto: Ingrid Andersson, Huskvarna

TRIANON
Denna mäss har varit i bruk ända sedan
1700-talet och bär därför på en mycket
lång och intressant historia. Jag har via
deras hemsida plockat ut en del bitar.

Regementsmötena för Kalmar regemente
förlades från 1783 till M ariannelund, där
den blivande generalen och landshövding-
en i Södermanland, von Siegroth skänkte
mark. Han tjänstgjorde som kapten och
major vid regementet. Som major hade han
Hässelby som boställe. Han köpte också
Strömstorp 1755, som döptes om till M ari-
annelund, efter sin hustru.

Under regementsmötena i M ariannelund,
liksom på andra motsvarande platser, upp-
fördes efter hand de byggnader man ansåg
sig behöva. Allteftersom man bytte mötes-
plats tog man med sig erforderliga bygg-
nader.

Således byggde man i M ariannelund de
s.k. stabsbyggnaderna. Dessa färdigställ-
des 1792 och bestod av tre tämligen enkla
röda byggnader i 6-tums virke. De finns
ännu kvar som den främre delen av huvud-
byggnaden och de två flyglarna.

Flyglarna har under årens lopp haft olika
benämningar. Under en tid har de kallats
för 1. respektive 2. majorens byggning.
Under senare tid, då den ena flygeln ut-
gjorde överstelöjtnantens bostad, inrymdes
där även officerskårens matsal. I den andra
flygeln fanns kök och bostäder för rege-
mentsprästen och regementsväbeln. Chefs-
paviljongen är som tidigare nämnts den
främre delen av nuvarande mässen.

Första flyttningen
Av någon anledning flyttades regementets
mötesplats redan 1796 till Hultsfred. M öj-
ligen kan man finna orsaken till flytten i
von Siegrots förmån att som tack för mark-
upplåtelsen skulle alla uppköp till rege-
mentsmötena m.m. göras på hans gårdar.
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Ansvarig för denna första flytt var greve
Carl M örner af Tuna. Förutom att inneha
detta hedersuppdrag var han en av de
adelsmän som skötte den blivande konung
Gustav IV Adolfs uppfostran.

Senast under tidsepoken efter flyttningen
fick de tre stabsbyggnaderna namnet TRI-
ANON efter sin triangulära gruppering.
Det är först under de senaste decennierna
som hela mässen benämnts TRIANON.

Officerspaviljongen är uppförd i empire-
stil. Officerspaviljongen eller Stora pavil-
jongen bestod av matsalen och två angrän-
sande mindre rum (dagens Kungarum och
diskrummet). Den uppfördes 1841-1842
och kunde med pompa och ståt invigas vid
generalmönstringen 15 juni 1843.

Officerspaviljongen byggdes ut på 1890-
talet. Då tillkom  näm ligen en veranda
längs hela den västra väggen (matsalsväg-
gens förlängning på hallsidan). Det var väl
tidstypiskt att den kom att kallas för punsc-
hverandan. Den var inglasad och enkelt
utförd.

Andra flyttningen
Den andra flyttningen kom till efter en
lång beslutsprocess. Startskottet kan man
säga togs redan omkring 1908-1909 då
man förberedde bostäder för "hemlösa"
officerare i Eksjö. Regementets yngre offi-
cerare var ju mestadels ungkarlar och en
stor del av officersutbildningen var lokali-
serad till Eksjö; då främst plats för diverse
vinterskolor.

Regem entschef, överste Stålham m ar,
framlade förslag om diskussion om flytt-
ning av officersmässen den 15 juni 1914.
Officerskåren uttalade sig positivt - bara
det inte blev för dyrt. 

Hösten 1920 revs och märktes byggnader-
na på Hultfreds slätt. De lastades på 3 (!?)
järnvägsvagnar, som gick till Eksjö. Det
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var strejk och bygget förklarades i block-
ad. Trots försök att häva blockaden via
tele-gram till Stockholm stod officerskå-
ren med järnvägsvagnar på Eksjö station.
Beslut togs att man själva skulle lossa
vagnarna och transportera allt till den nya
tomten. Alla, som kunde lösgöras från
tjänsten, deltog.

M ässen invigdes midsommarafton 1921.

Tredje flyttningen
I samband med 1992 års försvarsbeslut
startade arbetet med att flytta TRIANON
på nytt. Initiativtagare till detta var bland
andra öv. 1. W ilhelm af Donner och öv
Arne Hedman. Dessa drog det inledande
stora lasset gentemot högre chefer. Arbets-
grupp för TRIANONs flyttning bildades
med bred representation. Projektledare var
överstelöjtnant Bert Fransson, läm pligt
nog även mässföreståndares ordförande.

M ed stöd från medlemmar, sponsorer och
övriga krafter har det blivit en realitet att
TRIANON på nytt flyttat med regementet
från Sjöängen till Lunnagårdsområdet.

Denna flyttning skilde sig väsentligt från
föregående flyttningar.
Byggnaderna plockades
inte ner varje stock utan
huvudbyggnaden delades
med motorsåg i tre delar.

Kanten av Sjöängen. Platsen där Trianon
var före flytt till nuvarande plats.

Foto: Rune Elofsson, Eksjö



Före delningen byggdes en extra regelvägg
upp för att stötta tak och övriga väggar.
M atsalen fick tas i en bit - inklusive delarna
väster om densamma - beroende på takkon-
struktionen.

Tavlor och gobelänger nedmonterades och
renoverades av konservator Stan Petkov,
Stockholm.

Ett krav från Riksantikvarieämbetet för att
tillstånd att flytta TRIANON var att en anti-
kvarisk kontrollant skulle utses. Till projek-
tet knöts Lennart Grandelius - känd
Eksjöprofil med byggnadsbevarande som
specialitet.

Invigning
Den 14 oktober 1995 kl 1400 skedde så
invigning. Högtidstalare och bandklippare
var öv 1. W ilhelm af Donner. Hemvärnets
musikkår i Eksjö konserterade och salut
sköts av Smålands karoliner. Efter formell
dörröppning av mässföreningens ordföran-
de bjöds närvarande bese den nyrenovera-
de mässen.

Biblioteket
Rummet till vänster innanför entrén be-
nämns Biblioteket efter dess tidigare an-
vändning. Björkmöbeln är från tiden för
mässens förra flyttning. M ässföreningens
boksamling är efter återinvigningen depo-
nerad i Garnisonsmuseet. Flera gånger har
bokbeståndet inventerats. I samlingen finns
inga dyrbarheter.

Porträttsam lingen
Vi kommer i samband med årsmötet få mera
information om den fina porträttsam-ling
som  finns på TRIANON av Kenneth
Jägsander.

Utöver porträtt förvaras i matsalen en me-
daljong föreställade von Siegroth.

Bland alla porträtt som finns är ett på Greve
Carl M örner af Tuna. Han var kammarjun-

kare hos Gustav III 1785. Efter sin kaptens-
utnämning blev han kavaljer hos kronprins
Gustav Adolf 1787. M örner blev chef för
Kalmar regemente 1795. Under M örners
chefstid flyttades regementets mötesplats
till Hultsfred. När han efter olika befatt-
ningar begärde avsked hade han avancerat
till riksståthållare i Norge 1818.

Porträttet är ett av de få, som fanns i origi-
nal på Hultsfred, målat av Lorens Pasch d.y.

Vill Du läsa mer om TRIANON se deras
hemsida www.trianon.nu

ÄN EN GÅNG VARM T VÄLKOM NA
TILL EKSJÖ OCH TRIANON PÅ
ÅRSM ÖTE 2006.

Styrelsen/ gm Ingrid Andersson

12

Tryckta källor:
Eksjö 1800-talet, livet i en svensk småstad
1800-1865, Hagberg L Å 1988
Eksjö 1900-tal, tidsbilder, Hagberg L Å 1999
Eksjö 600 år M änniskor och staden, gavs ut
med anledning av att Eksjö firade sitt 600-års
jubileum 2003, text Annelie Sylvan, 2002
Våra Kyrkor, Klarkullens förlag, 1990
Källor på Internet:
Sveriges regementschefer 1700-2000, chefs-
biografi och förbandsöversikter, Rune
Kjellander, 2003
Eksjö kommuns hemsida: www.eksjo.se
M äss Trianon hemsida www.trianon.nu
Länsstyrelsen i Jönköpings läns hemsida om
kulturmiljöer:
www.f.lst.se/varvverksamhet/kulturmiljo
Svenska kyrkans hemsida:
www.svenskakyrkan.se/eksjö

VÄGBESK RIVNING:
Från riksväg 32 avfart mot "Eksjö garni-
son" (Ränneslättsinfarten), i "Ing2rondel-
len" tag vänster, fortsätt gatan rakt fram,
(norrut, utefter staketet), efter ca 700 m så
synsTrianon till höger med parkeringsplat-
ser.
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körsbär under hennes återstående
livstid. Så visst fanns det äldreom-
sorg förr i tiden.

Bland våra världsberöm da personer
som  har Sm ålandsanknytning …  …

Vår kära Astrid Lindgren (1907-2002)
och hennes förfäder finns med och
där hittar jag hennes släkt-skap med
Albert Engström (1869-1940)

Dag Ham m arsköld och hans släkt. Dag
var ju född den 29 juli 1905 i
Jönköping (F). Släktens gård Tuna
ligger utanför Vimmerby (H).

The Beach Boys.Deras anfader Adolf
Fredrik Carlsson Stål (1832-1912)
föddes i Kvillemåla, M ör-lunda (H).
Hans barnbarn Edith f 1897 är Brian,
Dennis och Carl W ilson (Beach
Boys) farmor.

Vill Du se mer av Roland Classons artiklar 
http://hd.se/familj/slaktforskning

FrånJönköpings läns Hem bygdsförbund
Småländska kulturbilder 2005 - Begrav-
ningsseder i förändring.  Här skrivs om
bland annat begravningspoesi, gravvården i
historiskt perspektiv, Allhelgonaseden - en
sed som kommit åter i almanackan.

Stig M arz har skrivit om det ovanliga Be-
gravningsmuseet i Ljungby.

M useet är det första i sitt slag i norden och
invigdes i november 2004. M useet är in-
rymt i "M ariakyrkan". Här finns olika mil-
jöer som har med begravning att göra.

M ed årets sista Släkthistoriskt forum
5/2005kom en fin bilaga, SLÄKTJAK-
TEN.

Den innehåller hela 49 mycket intressanta
artiklar om släktforskning, och skrivna av
journalist Roland Classon på Helsingborgs
Dagblad.

M ånga artiklar har anknytning till Sm å-
land …  …

En bild - och ett ögonblick i tiden.Om
Claes M agnusson f 1860 och hustru
Emelie Johansson f 1864 Djupadal,
Fagehult (H) och deras nio barn, alla
finns på ett foto från 1911.

"Kejsaren var äldst i Sverige.Johan
Gottfrid Jonsson f 1862 Hälleberga
(G) var Sveriges äldste invånare när
han dog 1967, hela 105 år.

Tidens vingslag efter Elsa Andersson.Elsa
född 1897 på Petersgård under
Vegeholm var Sveriges första kvinn-
liga flygare.

Fina rökte cigarr med kyrkoherden.Hon
var inte som alla andra. Hon var
dvärg. Och hon rökte cigarr hos kyr-
koherden - Fina Johansson f 1866 i
Rottne Århult, Fagerhult (H)

Krigsarkivet - värt ett besök.Lite tips om
hur man letar efter vanliga soldater i
krigsarkivets gömmor.

Undantagsbrevet blev en trygghet.
Theolinda Stödberg (1826-1950)
undertecknade sitt brev 1935, när
yngste sonen Gottfrid och hans
hustru M aria tog över Kuttaboda
mellangård i Åseda (G). Kontraktet
innehöll bland annat fri bostad,
mjölk, potatis, ved, blomland och

Från andra släktforskartidningar



Som Du förstår är det, jag Ingrid, redaktö-
ren som ställt nedanstående frågor till våra
faddrar.

Fråga:Kan någon berätta vilka länsbok-
stäver som gäller för de nya länen?

Svar:En länsbokstav är en bokstav (eller
två) som används för att beteckna ett län
inom Sverige. De nya länen i Sverige är:
M - Skåne län
O- Västra Götaland län
W  - Dalarnas län

Fråga:Hur säkerhetskopierar jag Disgen
på en "minnespinne", USB-minnet?

Svar:Du väljer arkiv - säkerhetskopiering
- fritt vald enhet. Här skall Du leta upp din
"pinne". Ett annat sätt är att tillfälligt lägga
den i utforskaren på hårdisken och sedan
därifrån kopiera över den till USB-minnet.
Om Du har sparat Diskulogen kan Du läsa
mera i nr 65/juli 2004, sid. 19.

Fråga:Kan jag uppdatera Disgen utan
Internet?

Svar: Naturligtvis, beställ uppdatering hos
DIS Linköping så kommer det en upp-
datering på CD-skiva.

Fråga:Hur använder jag fotnot i Disgen?

Svar:Fotnoter användes till klargörande
information eller kompletterande upplys-
ningar om den notis den är knuten till.

Nästafrågakom upp vid en "gaggträff" i
Jönköping november 2005. Hur vi skriver
in församlingar som finns och inte finns i
Disgen. Frågan kom upp med anledning av
en insändare i Diskulogen om vad vi matar
in och inte bara hur …  … .

Till exempel Norrahammar utanför Jönkö-

Frågor till våra faddrar
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ping som blev egen församling 1948, men
det finns personer som är födda i Norra-
hammar redan på 1800-talet men då född i
Barnarp eller Sandseryd församling.

Svar:Våra faddrar föreslår: man skriver in
personen som född i den församling som
existerade vid det tillfälle då de föddes.
Bildas inte församlingen förrän efter 50 år
så kan personen inte vara född där, men
man ska givetvis ange orten så noggrant
som möjligt. Har församlingsgränsen änd-
rats sedan födseln får man ändå ange orten
i gamla församlingen.

Att ange födelseförsamling med ett namn
som existerade vid födelsetillfället tycker
jag är självklart.
Vill man göra en tydligare förklaring var-
för församlingen bytt namn eller gränser
kan man använda sig av en fotnot.

"Gaggträff" i Jönköping
Foto: Ingrid Andersson, Huskvarna

Vill Du också fråga våra faddrar i DIS-
Småland?
Sänd in din fråga till 
redaktor@ dis-smaland.se
eller med ett brev till 
Ingrid Andersson, Ståhlgatan 9, 
561 44 HUSKVARNA



Ny redaktör
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På grund av en trafikolycka 1981 är jag
sedan många år tillbaka förtidspensionär
och min läkare Dr Per Richardsson inspire-
rade mig till att börja släktforska. 1984 gick
jag min grundkurs och har sedan genom
åren själv lärt andra att släktforska.

M edlem i DIS och innehavare av Disgen
blev jag 1999 på släktforskardagarna i
Karlstad.

M ina rötter finns i Gästrikland, Hälsing-
land och Värmland. M en min morfars far
kommer från Skåne. Genom min man Alfs
släkt har jag lärt känna stora delar av Små-
land och Blekinge.

Denna gång kanske det är mycket från
Jönköpingstrakten, men jag måste så här i
första numret ta vad jag själv känner till
men jag lovar med hjälp av Er alla att det
kommer även från Kalmar och Växjötrakten
i senare nummer.

Hör gärna av Er om innehållet och vad Ni
vill att vi skall skriva om. Har Du någon
släkthistoria med eller utan Smålandsan-
knytning så skriv ner den och sänd den till
mig per brev eller på e-post:
redaktor@ dis-smaland.se

1 november 2005 fick DIS-Småland en ny
redaktör för sitt M edlemsBlad.

M in tanke är att här presentera mig, men
vad skrivet jag? Eftersom jag har lite av min
favoritmusik i CD spelaren kan det hända
att det jag skriver blir lite i marschtakt. Har
i helgen avnjutit årets marschkonsert med
en av Sveriges bästa hem värnsm usikkår
Jönköping-Huskvarna.

Jag kan tänka mig att en del av Er kommer
att märka att militärhistoria och soldatliv
ligger mig varmt om hjärta.

M en nu över till presentation:

Jag heter Ingrid Andersson född i W ij,
Bergby, Hamrånge (X)
i slutet på 40-talet.

Bergby ett litet sam-
hälle ca 4 m il norr
Gävle i Gästrikland.

Jag har växt upp på den fina stadsdelen
Brynäs i Gävle. Så nu förstår Ni var jag har
mitt hjärta i ishockey.

För 30 år sedan flyttade mitt arbete, som
byråassistent vid personalenheten på Lant-
bruksstyrelsen (nu Jordbruksverket) till
Jönköping.

Bild på sista sidan: Skulptur på Alf Henriksons plats i Huskvarna "Vägen genom A" skapad
av skulptören Thomas Ovarsebo, Stockholm och invigd på Alf Henriksons födelsedag den 
9 juli 1998.

Foto: Ingrid Andersson, Huskvarna



Kontrollera din e-postadress!

Du som  är m edlem  i DIS-Sm åland!
Det är mycket viktigt att du kontrollerar din e-postadress

H ar du bytt e-postadress?
Då måste du omedelbart meddela oss din nya e-postadress.

H ar du ingen Internetuppkoppling?
M eddela detta på telefon eller per brev.

Skulptur på Alf Henriksons plats i Huskvarna 
"Vägen genom A" skapad av skulptören Thomas Ovarsebo, Stockholm

Invigd på Alf Henriksons födelsedag den 9 juli 1998

Foto: Ingrid Andersson, Huskvarna

Rättelser och m eddelanden sänder du till:
Ingvar Kärrdahl, Bäckvägen 18, 330 15 Bor

e-post: ordf_smaland@ dis.se Telefon: 0370-65 07 15

Kom  ihåg att ange ditt m edlem snum m er


