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Årsmöte i DIS-Småland
1 mars 2008

Medlemmar i DIS-Småland
kallas härmed till årsmöte

lördagen den 1 mars 2008 kl. 10.00
på Vrigstads Värdshus, Vrigstad

Program:
09.30 Ankomst och förmiddagsfika
10.00 Årsmöte
11.00 ca Föredrag. Bengt-Olof Käck. Lantmäteriet
 Digitalisering av historiskt kartmaterial och 
 hur det kan användas i släktforskningen
13.00-14.00 Lunch
14.00 Information. Gabriel Wallgren, Arkiv Digital
 Digitalisering av domstolsmaterial i Småland
15.00 Allmän diskussion och frågestund
 Nyheter från Föreningen Dis
15.30 Eftermiddagskaffe
16.00 Avslutning

Kostnad för hela dagen är 80 kronor. 

Anmälan görs senast 25 februari 2008 till:
Ordförande Ingvar Kärrdahl. e-post: ordf_smaland@dis.se
tfn: 0370-65 07 15, mobil: 070-522 19 57
eller
Sekreterare Rune Elofsson. e-post: rune.elofsson@telia.com
tfn: 0381-129 94, mobil: 0730-96 25 53

Som medlem är du givetvis välkommen att närvara vid årsmötesförhandlingarna 
och övrigt program utan avgift. Din anmälan är nödvändig om du önskar fika, 
lunch och kaffe eftersom detta måste förbeställas.

Välkomna Styrelsen
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Välkomna till Vrigstad
Årets årsmöte är förlagt till ”byn där vägarna 
möts” eller som de själva säger ”byn vid åkro-
ken” eller som vi andra kanske skulle beskriva 
den Smålands ”mecka” för hästhandel, Vrig-
stad.

När det gäller hästhandeln tänker jag redaktören 
på en 400 årig tradition som till viss del fick ett 
litet avslut i augusti 2001. Som ni förstår menar 
jag Vrigstads omtalade marknad som avhålls en 
lördag i maj och en lördag i augusti. 

Den har genom århundraden startat redan på 
fredagskväll med hästmarkén, men på grund av 
påstådda brister i djurhållningen hölls den sista 
djurmarknaden i Vrigstad i augusti 2001. Mark-
naden har fortsatt men idag är det mer socker-
vadd, kokosbollar, strumpor och mirakelmedel 
samt annat tingeltangel som säljs.

En kulturgudie genom Vrigstad
På hembygdsföreningens hemsida finns en karta 
om en kulturvandring bland gårdar, minnestenar 
och museer som finns i Vrigstad.

1. Man börjar vid naturligtvis vid kyrkan, som 
är byggd 1865 och den genomgick en omfat-
tande restaurering 1963. Kyrkans äldsta inven-
tarium är den dopfunt från 1100-talet, den är 
huggen i sandsten av stenmästaren Finvinder, 
predikstolen är ett träsnideriarbete från början 
på 1700-talet.

Vrigstad hade en gammal träkyrka från 1100-
talet som hade blivit alltför fallfärdig och trång 
och därför byggdes dagens kyrka, att träkyrkan 
var så gammal kunde man fastställda efter ett 
s.k. remstycke av ek som man hittade när man 

byggde den nya kyrkan. 

I kyrkan finns en gravsten rest över en av sock-
ens präster i vapenhuset, Benedictus Komsta-
dius (1637-1670). Han var kyrkoherde och hä-
radsprost i hela 33 år i Vrigstad. Han var även 
riksdagsman 1635 och 1647, predikant vid 
prästmötet 1654. Han var gift två gånger och 
hade fyra söner och en dotter. Ett längre repor-
tage om honom finns på hembygdsföreningens 
hemsida under fakta om Vrigstad - personer och 
släkter.

2. Nästa stopp är vid Gamla skolgården, Vrig-
stad har en lång skolhistoria för när den obliga-
toriska folkskolan infördes 1842 hade Vrigstad 
redan haft skola i 194 år.
 Friherre Göran Gyllenstierna grundade Vrig-
stads första skola 1649. Gyllenstierna var riks-
råd och landshövding först i Kronobergs län, 
1657, därefter i Uppsala län. Hans egendom 
Lundholmen är bildad av 2 1/4 mtl Vitansby 
och  ½ mtl Höga Stenstorp, vilken 1570 gavs till 
rikskanslären Nils Gyllenstierna som sätesgård 
för friherrskapet.

Från Vrigstads sockenstämmoprotokoll 1819: 
Pedagogin som greve Göran Gyllenstierna in-
rättade 1762 hade förfallet. Pastorn anmälde 
att barnen vid konfirmations- undervisningen 
icke kunde läsa rent innantill och knappt kunde 
stava. Stämman beslöt därför att pedagogen 
Thorelius under två timmar varje helgdag, före 
gudstjänsten, skulle samla barnen i åldrarna 
10-19 år för undervisning
 1826 byggdes ett nytt skolhus på inrådan av 
biskopen i Växjö Esaias Tegnér.

3. Christina Nilsson – stenen, den världsbe-
römda sångerskan besökte Vrigstads marknad 
1856. Församlingens kantor Sven Grankvist gav 
henne sång- och musikundervisning i sitt hem. 

4. Den gamla bankgården som sedan i oktober 
2007 är museum och på övervåningen finns ett 
småborgligt hem. Här startades en bank redan 
1867 och sparbanken hade sin verksamhet här 
mellan 1913-1960.
 I borgarhemmet står tiden stilla som när kro-
nolänsman tillika kamrer i banken Alfred Dahl 
med familj flyttade in 1898.
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Sedan fortsätter vandringen via Kopparslagare 
Grells verkstad. Han kom från Jönköping och 
får representera en rad hantverkare som kom till 
Vrigstad efter näringsfrihetsreformerna 1846.

6. Kråke sten, Vrigstad är rikt på fornminnen 
från bland annat vikingatiden. Kråke sten har 
rest utan inskription s.k. bautasten och man tror 
att den har stått där i minst tvåtusen år.

Sedan går man förbi platsen där Vrigstads mark-
nad hålls i nutid, platsen har varit många, men 
efter 1968 håller man till utefter Gästgivarega-
tan.

31 mars 1591 utfärdar Kung Johan III ett skydds-
brev för borgarna i Växjö att ”hava deras handel 
på rättan marknadstid vid Vrigstad”. Även här 
har hembygdsföreningen en lång fin berättelse 
om marknaden på sin hemsida.

Man avslutar guidningen vid hembygdsfören-
ingens egen stuga Gröndal. Fastigheten är flyt-
tat fån Kohult i Svenarums socken.
 1927 öppnade Hulda Qvint ”Café Gröndal” 
här och efter hennes död överlämnade maken 
huset som gåva till hembygdsföreningen.

Årsmötet hålls här
Vrigstads värdshus ligger utmed riksväg 30 all-
deles strax bredvid kyrkan. 

När jag skulle börja skriva om Vrigstad gjorde 
jag ett besök på biblioteket i hopp om gedigna 
hembygdsböcker men Vrigstads hembygdsför-
ening har bara gett ut bilderböcker så jag har 
fått söka information via Internet. Bland annat 
på susning.nu, sv.wikipedia.org och Vrigstads 
hembygdsförenings hemsida.

Ingrid Andersson

I år blev det rivstart på kursverksamheten. En 
utannonserad Disgenkurs i Värnamo, där del-
tagarna tar med sig egna bärbara datorer, blev 
övertecknad på tre dagar. Det gick bra att ha 
lokalen även på eftermiddagen så det blev två 
fulla kurser istället för en. Lite jobbigare för mig 
men att träffa glada positiva medlemmar uppvä-
ger besväret.
 Nästan likadant var det i Jönköping där kur-
sen också blev övertecknad innan anmälningsti-
den var slut men det blev inte tillräckligt många 
för att också där göra en dubblering. En med-
lem som ringde men efter ”strecket”, kom med 
en positiv kommentar: ”Vad roligt för dig med 
fulltecknad kurs. Jag hoppas att det blir en kurs 
i höst och då ska jag vara snabb med min anmä-
lan” 

Ordföranden har ordet
 Någon dag senare ringde Holger Kanth att 
lördagen med Disgengagg i Västervik var rejält 
övertecknad. Vi letar nu i våra kalendrar efter 
någon bra lördag så ingen på sikt behöver bli 
åsidosatt. Av veckans sju dagar tycks det vara 
mest ont om lördagar.
 Även vårt årsmöte är förlagt till en lördag. 
Jag hälsar dig alltså välkommen till Vrigstad 
lördagen den 1 mars.
 Slutligen vill jag tacka Ingrid Andersson för 
de två år som hon varit redaktör för vårt med-
lemsblad. Uppdraget som redaktör är alltså le-
digt för den som är skrivkunnig och gillar utma-
ningar.

Ingvar Kärrdahl
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Medlemsmöte i Växjö den 17 november 2007
Det kom totalt 26 deltagare från Ljungby, 
Växjö, Rydaholm, Bor, Hovmantorp, Ane-
by, Kalmar och Eksjö. 

Kaffe och fralla serverades innan dagens 
program började.

Dis-Smålands ordförande hälsade de när-
varande välkomna. Föreningen Dis ordfö-
rande, Olof Cronberg talade sedan om re-
gionföreningarnas betydelse för den lokala 
verksamheten och den direktkontakt detta 
möjliggör med medlemmarna. Han nämnde 
också att efter att Dis-Småland bildades för 
tio år sedan så har det tillkommit ytterliga-
re två regionföreningar. Olof informerade 
även en del om verksamheten inom Dis och 
en del om framtidstankarna.

Johan Birath från Boxholm var inbjuden för 
att berätta lite om sin senaste bok, Brännvin 
vatten och bröd. Den handlar om glimtar 
från Östergötlands rättssalar mellan 1800 
och 1850.

Jag återger här förlagets beskrivning av 
boken:
Brännvin, vatten och bröd: Beskrivande text. 
Vad avgör om vi går till historien som akta-
de medborgare eller föraktade brottslingar? 
Hur förhöll det sig egentligen med rättssä-
kerhet och respekt för lag och ordning förr 
i tiden och är vi egentligen så annorlunda 
idag jämfört med de människor som levde 
för 175 år sedan?

1833 hittas Jan Jonsson Elg död av sina 
grannar, intill en gärdesgård. Han har en 
avfyrad bössa i handen. I förhören ges en-
bart positiva omdömen om Elg. Han verkar 
inte ha några ovänner i trakten bortsett från 

en, Carl Fredrik Kull - problembarn från 
Motala socken. Följ rättegången i Aska hä-
radsrätt. Läs också om vad som hände med 
sjöbusarna i Norrköpings hamn, vilka väg-
rade lyda order. I Ydrebygden förkunnade 
den klarinettspelande, fagre ynglingen Da-
niel Carlsson sina religiösa irrläror. Han var 
även ”under täcke med unga qvinnor”! Ta 
del av dessa, och andra östgötska rättsfall 
från tidigt 1800-tal.

Johan Birath är grundskollärare i Boxholm. 
Övrig tid ägnar han åt kommunpolitik, fö-
reläsningar och historiska efterforskningar. 
Hans främsta intressen är social-, kriminal- 
och religionshistoria samt folktro.
 Genom sitt författarskap vill Johan Birath 
öka kunskapen om människors livsvillkor 
förr, samt stimulera till jämförelser med nu-
tidens samhälle. Han inriktar sig genomgå-
ende på det arbetande folkets historia, vilket 
tillsammans med hans folkbildningsarbete 
bl.a. resulterat i ABF:s kulturstipendium 
2005.

Efter föredraget hade vi en frågestund med 
Johan Birath men den blev ganska kort ef-
tersom lunchen stod och väntade. Några av 
deltagarna fick i alla fall svar på sina frå-
gor. De som önskade köpa någon av Johan 
Biraths böcker kunde också göra det före 
lunchen.

Mätta och belåtna efter lunchen så följde 
frågor och diskussioner om och omkring 
Disgenprogrammet.

Eftermiddagskaffet avslutade dagen och vi 
kunde vända kosan hemåt. 

Börje Jönsson
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Program 2008
Värnamo
Studiecirkel - Disgen (Igång)
Baserad på att deltagarna tar med sig egna 
bärbara datorer. Start den 14 januari. Kur-
sen blev övertecknad och delades upp i en 
eftermiddagskurs och en kvällskurs.

Jönköping
Studiecirkel - Disgen (Igång)
Bedrivs i datasal. Start den 15 januari.
Fulltecknad.

Lördagen den 16 Februari 2008
Disgenkurs i Västervik
Minikurs eller Disgen-gagg. Vi inleder med 
att ta upp aktualiteter i Disgen för att suc-
cessivt övergå till deltagarnas frågor och 
önskemål om vad vi ska behandla under 
dagen. Disgen-gagg innebär att vi träffas 
och diskuterar Disgen helt förutsättnings-
löst. Disgen visas med hjälp av en datapro-
jektor. Alla frågor är välkomna.
Anmälan till Holger Kanth 
0490-14868 eller
holger.kanth@telia.com 

Ovanstående kurs är redan övertecknad. Vi 
kommer att genomföra ytterligare en sådan 
här kurs. Är du intresserad kontakta Hol-
ger Kanth som redan har några namn på 
en ny anmälningslista.

Lördagen den 1 mars 2008 
Dis-Småland. Årsmöte.
Se särskild kallelse.

Lördagen den 8 mars 2008 
DIS årsmöte i Linköping.
Se kallelse i Diskulogen.

Lördagen den 15 mars 2008 
Släktforskningens dag.
DIS-Småland deltar på en del orter tillsam-
mans med lokala släktforskarföreningar.

30-31 augusti 2008
Släktforskardagar i Malmö.

Lördagen den 11 alt. 25 oktober
Medlemsmöte någonstans i Småland.

Lördag, ej bestämd
Disgengagg i Västervik.

Vardagskvällar, ej bestämda
Disgengagg i Jönköping, Värnamo och Ek-
sjö. Dessa möten annonseras ut lokalt när 
aktuell dag blir bestämd.

Disgenkurser 
kommer att anordnas under hösten 2008.
Dessa kurser annonseras ut lokalt när aktu-
ell dag blir bestämd.

Det är genom ditt intresse och din medverkan som vi kan genomföra ovanstående 
aktiviteter. Har du frågor om någon kurs och aktivitet eller om du vill anmäla dig så 
tar du kontakt med Rune Elofsson eller Ingvar Kärrdahl  eller någon annan i styrelsen. 
(Adresser se sid 2) Det är också oss du ska kontakta om du vill att vi försöker ordna 
någon aktivitet där du bor eller i dess närhet.
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Från andra släktforskartidningar

MGF-nytt nr 4/2007 har ett tips om Riksan-
tikvarieämbetes hemsida www.raa.se
under deras länk kulturmiljöbilder kan man 
hitta ett intressant fotoarkiv.
 En fyllig berättelse om ”Brännvinshis-
toria” hur brännvinet har genom århundra-
dena förorsakat mycket elände men det har 
också en lång och intressant historia.
 På en annan sida i vårt medlemsblad 
hittar du ett kåseri om vi som var barn på 
30,40,50,60 och 70-talet, som är också från 
MGF-nytt

Lagom till Arkivens dag gav Jönköpings-
bygdens Genealogiska Förening ut ett jät-
tefint jubileumsnummer av tidningen Rot-
posten till oss medlemmar. Föreningen firar 
i 30 år och detta nummer var välfyllt med 
gamla inslag från föreningens historia samt 
färgfoton.

Släktposten från Nässjöbygdens Genealo-
giska Förening fortsätter och efterlysa per-
soner på bilder som de har tillgång till från 
A Wiklunds fotoateljé i Nässjö. Om Du har 
rötter där tycker jag du skall gå in på deras 
hemsida http://www.nassjoslaktforskare.se 
och titta.
 Carina Bergström fortsätter och läsa 
gamla nyheter från Nässjö 1912 och har 
hittat en notis från 4 oktober, hela 8 grader 
kallt och första snön har kommit.

 I Släktbandet från Eksjöbygdens släktfors-
karförening har Elisabet Arvidsson publi-
cerat en antavla, det är hennes man Yngves 
farfar och farmor. Antavlan startar med 
Johan Arvid Karlsson född 1884 i St Boarp 
Ingatorp, död 1969 i Södra Vi. Gift 1910 
med Hulda Signe Adelina Gustafsdotter 
född 1889 i Stufvaryd, Hult, död 1973.

DIS Syd firar 15 år 2007 och har i sin DIS-
kutabelt 4/2007 en artikel om regionfören-
ingens bildande. En intressant artikel om 
En sockenpamp på 1700-talet i Nymölla.

Hallandsfarares information 78/2007 från 
Hallands Genealogiska Förening finns en 
artikel om kyrkobokföringens historia. Ing-
emar Rosengren har skrivit om en bråkma-
kare som blev en duktig fjärdingsman.

Från Värmlands Släktforskarförening kom-
mer VärmlandsAnor  som berättar om en 
Borgmästare Jöns Börjesson i Filipstad på 
1600-talet.

Västgötagenealogen 4/2007 från Västgöta 
Genenelaogiska Förening innehåller som 
vanligt mycket intressant läsning. Denna 
gång med Skövde i fokus.

Rotposten 4/2007 från Jönköpingsbygdens 
Genealogiska Förening innehåller artik-
lar om jul, minnen och traditioner samt 
ett mycket intressant julbordsmysterium. 
Maken och jag har varit sysselsatta att lösa 
denna gåta under julen och vi tror att vi 
har löst allt. Svar får vi i nästa nummer av 
Rotposten.
 Det var de klassiska rätterna på julbor-
det som plötsligt hade bytt namn.
Ulla T Brökt med Lasse Dartbröd.
Ryan Tippgod har jag lärt mig tycka om 
efter flytt till Småland.
Vad Runar Nöbbo har på julbordet att gör 
förstår jag inte.
Även VD Sure mörkt är gott.
Vi avslutar julbordet med Tor Siback.

Ingrid Andrsson



9

Nu har vi lagt 2007 bakom oss, ett stort jubi-
leumsår här i Småland. Det har varit mycket 
att fira med Astrid Lindgren och Carl von 
Linné. Personligen har jag besökt Vimmeby 
och Astrids sagovärd i sommar med två små 
syskonbarn och det var roligt, man kändes 
sig som barn på nytt. Vi träffade alla hen-
nes figurer och min Mattias hade ett långt 
snack med Karlsson på taket. Konstaplarna 
Kling och Klang cyklade runt i parken hela 
dagen. 
 Vad väntar inför detta år, som jag kan se 
är det bara Prinsessan Sibylla som kan fi-
ras hon föddes för 100 år (18/1-1908) sedan 
och om henne har det ju redan kommit ut en 
bok.
 Men vi har andra händelser, val av pre-
sident i Ryssland mars och i USA i novem-
ber båda valen har betydelse för framtiden. 
Själv kommer jag att tillbringa mycken tid 
framför TV med både EM i fotboll i juni och 
ett OS i augusti.

Blir det ingen släktforskning under 2008 
undrar ni kanske, jodå men våren skall an-
vändas till en annan hobby fotografering, 
men till semestern skall vi nog resa och se 

Tankar vid årsskiftet
nya plaster i Jämtland där jag har nyligen 
hittat en gren på min farfars sida. Det skall 
finnas en smedja som anlades i början på 
1800-talet och som hembygdsföreningen 
än idag förevisar. På väg upp genom landet 
skall vi besöka Orsa finnmark där min gren 
bosatte sig först när de kom från Finland på 
1600-talet.

När vi sitter vi våra datorer händer det ju att 
de inte gör som vi vill utan lever ett eget liv 
och då kan Herrens bön på nästa sida vara 
bra att ha till hands. Jag har fått tillstånd av 
textförfattaren att publicera den i sin hel-
het.

Med dessa rader hoppas jag att vi ses på års-
mötet i Vrigstad 1 mars, i Linköping på DIS 
årsmöte 8 mars och på släktforskarnas dag 
den 15 mars.
 Årets stora händelse för oss släktforskare 
är ju släktforskardagarna som detta år går i 
Malmö 30-31 augusti.

Ha det så bra tills vi träffas.

Ingrid Andersson

En höstkväll var 
vi ett antal Dis-
medlemmar som 
träffades och pra-
tade datafrågor 
runt vårt program 
Disgen. Sedan 
berättade Josefin 
lite om hennes 
tankar om nya 
utskrifter som vi 
skall kunna göra 
i framtiden med 
vårt program.

Ingrid Andersson

Foto: 
Ingrid Andersson



10

Tips om sidor på 
Internet

De flesta av tipsen har jag hämtat från Sveriges 
Släktforskarförbunds hemsida och det första har 
Lennart S Svensson tipsat om

Dödsannonser
Det är Fonus som sedan 2002 har lagt ut 
dödsannonser på deras hemsida. Det har varit 
lite sökproblem på sidan men skall nu vara 
åtgärdad. 
Länk: http://www.fonus.se
klicka vidare på dödsannonser, längst ner på den 
sidan finns den sökbara tjänsten. 

Danska kyrkböcker
På nedanstående adress kan du finna inscannade 
danska kyrkböcker och ”folketelingerna”. Du 
behöver bara registrera dig och få ett lösenord. 
Tyvärr har jag inte kunnat prova denna tjänst 
eftersom jag inte har några släktingar i Danmark. 
Men hör gärna av dig om du prövar den.
Länk: http://www.arkivalieronline.dk/

 På Dansk Demografisk Database kan du hitta 
bland annat rätt församling.
Länk: http://ddd.dda.dk

Läsa lite om släktforskning
Helsingborgs Dagblad har mycket om 
släktforskning, här finns nästan en artikel varje 
söndag. Under december 2007 var det mycket 
om Alfred Nobel och tidigare under året har man 
skrivit om Carl von Linné och Astrid Lindgren.
Länk: http://hd.se/slaktforskning

Färdiga släktträdsmallar
Det finns färdiga mallar på en hemsida på 
Internet som heter ”www.fyller.se”. De vill göra 
livet lite enklare. Här finns mycket olika mallar 
bland annat för dagplanering eller årsplanering. 
Här hittar vi släktforskare även ansedlar och 
släktträd.
Länk: http://www.fylleri.se/

Även Sveriges Radio har program om 
släktforskning
Från Umeå sänds programmet ”Släktband”, 
programledare är Gunilla Nordlund och reporter 
Elisabeth Renström.
 De har under hösten tagit upp bland annat 
vad som finns i Stockholms stadsarkivs gömmor. 
Sista programmet för hösten sändes 31 december 
2007 och behandlade Ellis Island – hoppet och 
förtvivlans ö.
 Alla program finns på deras hemsida, se län 
nedan.

Programmet sänds i P1 på måndagar kl. 10.03, 
natt mot tisdag kl. 00.03 samt lördag kl. 11.35.

De har även en egen hemsida
Länk: http://www.sr.se/P1/
klicka sedan på program A-Ö och under S finner 
du Släktband.

Över 3 miljoner Stockholmare på nätet
Stockholms Stadsarkiv har nu mer än 3 miljoner 
Stockholmare i sitt Rotemansarkiv för perioden 
1878-1926. Med den nya sökfunktionen skall 
det underlätta för släktforskare. Har prövat utan 
framgång.
Länk: http://www.ssa.stockholm.se/
Rotemansarkivet/Search.aspx

Ingrid Andersson

Herrens bön
Datorn vår, som är på skrivbordet
helgad varde din skärm
tillkomme ditt tangentbord
ske din vilja, såsom i minnet
så och på printern
vårt dagliga e-majl giv oss idag
och förlåt oss våra misstag
såsom och vi förlåta dem
som har programmerat alla felen
och inled oss icke på porrsajter, utan
fräls oss ifrån strömavbrott
Ty Windows är ditt och sajten och 
hårddisken, i evighet

Enter

Sven Davidsson
Sösdala-revyn 2004
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Till alla barn som överlevde 
30-, 40-, 50-, 60- och 70-talet

Först så överlevde vi att födas av Mammor 
som rökte och drack under graviditeten. 
Dom tog magnecyl och alla möjliga läke-
medel, åt blue cheese dressing samt åt ton-
fisk direkt ur burken men blev aldrig testade 
för diabetes.

Efter detta trauma blev vi lagd på mage för 
att sova i en spjälsäng målad i en rosa eller 
babyblå färg med hög blyhalt.

Vi hade ingen barnsäkerhet på medicinbur-
kar. Dörrar eller fönster och när vi cyklade 
hade vi ingen hjälm!! För att inte tala om 
vilken risk vi tog när vi liftade. Som späd-
barn och barn åkte man bil utan barnstol, 
bilkudde, säkerhetsbälte eller airbag.

Vi drack vatten direkt ut trädgårdsslangen 
och inte ur glas eller flaska. Vi delade läsk 
med flera kompisar och drack direkt ur flas-
kan och INGEN dog av detta. Vi åt muffins. 
Mammas bullar, vitt bröd, riktigt smör och 
för mycket socker på cornflakes och i lång-
filen, inte blev vi överviktiga för det!!

VI VAR ALLTID UTE OCH LEKTE!

Vi kunde gå hemifrån på morgonen leka 
hela dan och kom hem när gatlyktorna var 
tända. Ingen kunde nå oss på hela dan OCH 
VI VAR OKEJ!! I timmar kunde vi bygga 
lådbilar av skräp för att sedan åka ned för 
någon backe och då upptäcka att vi glömt 
bromsarna. Efter att vi åkt in i träd och bus-
kar ett par gånger lärde vi oss att lösa pro-
blemet.

Vi hade inga Playstation, Nindendos, X-
box, ingen video eller DVD, inga 150 kana-
ler på TV,n inget surroundljud, CD-spelare 
inga mobiltelefoner, datorer, inget Internet 

eller MSN. Vi hade VÄNNER och de fann 
vi UTOMHUS!!

Vi föll från träd och tak, skar oss. Bröt armar 
och ben, slog ut tänder!! Och inte blev nå-
gon stämd eller anmäld för det. Vi åt maskar 
och kakor gjorda av sand eller jord. Och inte 
fortsatte maskarna att leva i magen! Vi fick 
luftgevär vid 10 års ålder, vi hittade på spel 
och lekar med hjälp av en pinne och en ten-
nisboll, och fast man sa att det kunde hända, 
så var det inte så många som fick sina ögon 
utpetade av pinnar.

Vi cyklade eller gick till kompisar, ringde 
eller knackade på och ibland steg vi bara in 
och pratade med dem.

Fotbollslaget hade uttagningar och alla blev 
inte uttagna, dom som inte blev det, fick lära 
sig att handskas med besvikelsen

OTROLIGT ELLER HUR?

Tanken på att våra föräldrar skulle stå på vår 
sida om vi bröt mot lagen fanns inte DOM 
var faktiskt lagens högra arm!!

Denna generation har faktiskt fostrat dom 
största risktagarna, problemlösarna och in-
vesterarna någonsin.

Dom senaste 50 åren har varit en explosion 
av uppfinningar och nya idéer Vi hade fri-
het, misslyckanden, framgång och ansvar 
och vi lärde oss att ta allt detta!!

Detta kåseri var publicerat i MGF- nytt, 
medlemsblad för Midälva Genealogiska 
Förening nr 4/2007.
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Kontrollera din e-postadress
på adressetiketten!

Är din e-postadress felaktig?
Då bör du snarast meddela oss din riktiga e-postadress.

Finns ingen e-postadress angiven?
Då har du inte lämnat den till oss och då är det viktigt att du snarast gör det.

Har du ingen Internetuppkoppling?
Då behöver du inte göra någonting

 
Rättelser och meddelanden sänder Du till:
Ingvar Kärrdahl, Bäckvägen 18, 330 15 Bor

E-post: ordf_smaland@dis.se Tfn 0370-65 07 15

Varför?
Att i dag skicka e-post har blivit betydligt både enklare, billigare och effektivare 
än att skicka brev med ”snigelposten”. En lämplig mix mellan fysisk och elek-
tronisk post kan i det närmaste vara den optimala lösningen. För vår del i för-
eningen är e-posten mycket effektiv för att sända ut inbjudningar till kurser och 
medlemsmöten selekterat till medlemmar som bor på lämpligt avstånd till den 
aktuella aktiviteten. Att skicka ut en påminnelse har också uppskattats av många 
medlemmar liksom att det är lätt att svara och bekräfta en deltagaranmälan.
 Redan innehavet av en e-adress innebär att man utsätter sig för risken att få en 
massa skräppost men glädjande nog så är det enklare att slänga skräpet i datorn 
än det som kommer i den fysiska brevlådan.
 Din e-postadress som du lämnar till Dis används inte (får inte användas) till 
något annat än att sända officiella föreningsmeddelanden till dig och säljs eller 
utnyttjas inte heller i andra syften än för officiella föreningsangelägenheter.
 

Hjälp oss och dig själv genom att alltid meddela din senaste e-adress.

Avsändare: 

Föreningen 
DIS-Småland
c/o Kärrdahl
Bäckvägen 18
330 15 BOR.

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen angiven

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVERIGE

PORTO BETALT
PORT PAYÉ
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