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Största kyrkan i Linköpings stift
Misterhults kyrka i Oskarshamns kommun
lär vara den största kyrkan i Linköpings stift.

På andra sidan kyrkan
ligger ”Lill-kyrkan”

Vem skrev detta?
I ett berg framför detta husartorp hittade ägaren en inskrift enligt bilden. Vem kan ha
skrivit detta? Tar man en titt i Husförhörslängden (HFL) finner man att familjen Erlandsson bodde i stugan vid denna tidpunkt. I barnaskaran fanns sex barn varav två
troligtvis utbildat sig till stenhuggare, eftersom stugan ligger knappa två kilometer
från stenhuggarmetropolen Flivik i norra kommundelen.
Vid kontakt med ett barn till Inez som var ett av syskonen har jag fått bekräftat att det
var brodern Georg Erlandsson. Datumet som är inristat är 6/5 1919. Troligtvis var
han och brodern Gideon klara med sin utbildning till stenhuggare den dagen. Det
fanns tydligen anledning att inrista det i berget framför torpet.
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Kallelse
PLF i Oskarshamn håller Föreningsmöte
Lördagen den 12 september kl. 14.00
i PLF-lokalen, Kyrkogårdsgatan 11

Mötesförhandlingar
Föreningen bjuder på kaffe

Försäljning av ny version av CD-3
Välkomna
Styrelsen

PLF:s styrelse och uppdrag under verksamhetsåret 2015/2016
Namn

Uppdrag

Telefon

ordförande, dataansv.
0491 - 151 28
Sam Blixt
v. ordf,
0491 - 175 83
Gunnar Håkansson
sekreterare
0499 - 131 88
Leif Rydström
redaktör
0490 - 720 68
Ulf Waltersson
v. sekr., ansv. brevfr.
0491 - 930 14
Edith Carlsson
kassör
0491 - 620 11
Anders Rotviker
styrelseledamot
0491 - 919 22
John-Olof Dillström
Britt Maria Ekstrand ansv. mailfrågor, dataansv. 0491 - 186 55
biblioteksansvarig
0491 - 181 01
Birgitta Dahleman
suppleant
0491 - 183 59
Ingvar Andersson
suppleant
mtrl
inv
ansv.
0491 - 331 91
Inga-Lill Björkman
0491 - 154 93
Sven-Åke Fogelqvist suppleant, vice kassör
valberedning
Vakant
valberedning
Vakant
valberedning
Vakant
hemsida och CD-skivor 0491 - 774 38
Morgan Corneteg

E-post
sam.blixt@telia.com
gunnarhakansson@oskarnet.net
leif.rm@telia.com
ulf@waltersson.com
elga@telia.com
anders.rotviker@telia.com
j-o.d@hotmail.com
bm.ekstrand@telia.com
b.dahleman@hotmail.com
ingvar.an@hotmail.se
inga-lill.bjorkman@telia.com
fogelqvist.sven-ake@hotmail.se

morgan.corneteg@telia.com

PLF-nytt, medlemstidning för Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum, Oskarshamn.
Utkommer fyra gånger per år. Upplaga 1 800 exemplar.
Manus till artiklar och andra skriftliga bidrag sändes till
PLF, Box 23, 572 21 OSKARSHAMN
eller E-postadress: ulf@waltersson.com
PLF har också en hemsida www.plfoskarshamn.se
Bidrag kan också sändas till e-postadress:info@ plfoskarshamn.se
Utdrag ur artiklar får göras med angivande av källa och författare.
PLF-nytt nr 115 utkommer den 21/10 2015
I redaktionen: Ulf Waltersson (ansvarig utgivare). Övriga styrelsemedlemmar deltar i det
redaktionella arbetet.
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Ordföranden har ordet
Hoppas att Ni har haft en trevlig sommar
trots att det emellanåt har varit kallt och regnigt. Nu skiner solen från en klarblå himmel
och vi förbereder oss för deltagandet i släktforskardagarna i Nyköping. Där kommer vi
att premiärsälja den tredje versionen av CD3, som omfattar södra delen av Kalmar län,
Blekinge och gränsförsamlingarna i Kronobergs län. På denna skiva har vi mycket nytt
i Blekinge. Vi tackar alla som har deltagit i
arbetet med registreringen av födda, vigda
och döda, men hade hoppats att ännu flera
hade hjälpt till. När vi började med att registrera kyrkoböckerna för mer än trettio år
sedan, var det lika många som hjälpte till,
fastän vi inte var mer än etthundra intresserade. Nu är vi sedan flera år tillbaka femtonhundra medlemmar i PLF, men bara ett
hundratal som jobbar med registrering.
Du som är intresserad av att hjälpa till med
registreringen, kan titta under PLFs hemsida
på adressen http://www.plfoskarshamn.se/
sv/plf-menyn/ och där se vad som är registrerat och vad som saknas. Vi har uppgifter från östra Götalands fem landskap
eller fem län. Man kan också se vilka församlingar som är under arbete. Kontakta
mig, Sam Blixt eller Morgan Corneteg så
får Du mera information. Om Du vill kan
Du få en excelfil, med påbörjade registreringar, som Du kan kontrollera, korrigera
eller komplettera.

Nu hoppas vi att förbundet kontaktar de som
skall göra presentationsprogram nummer 2,
som skall innehålla in- och utflyttade,
husförhörslängder, mantalslängder,
bouppteckningar med mera. Presentationsprogram 2 skall vara lika användarvänligt
som det vi nu har använt flera år för våra
CD-skivor. Det kommer hela tiden nya versioner av Windows och vi önskar att dessa
skall fungera bättre för olika program än tidigare versioner. Alla som har synpunkter
på vad vi skall prioritera beträffande våra CDskivor för släktforskning är välkomna med
dessa åsikter. Det kan gälla tidsomfång, typer, källor och geografisk spridning. Vid
besöket på Hornmarken i Horn diskuterade
vi konfirmationslängder, vaccineringslängder
med mera, där man inte bara kan hitta barnens namn utan även föräldrarnas namn och
övriga data, som man sedan kan forska vidare på i Arkiv Digital och SVAR med flera
företag och institutioner, som skannar
originalhandlingar.
Min förhoppning är att det snart skall bli
möjligt att abonnera på fotograferade
kyrkoböcker även från övriga nordiska länder och varför inte Tyskland. Det kommer
jag att diskutera på de tyska släktforskardagarna i Gotha, Tyskland den 2-4 oktober,
dit jag kanske reser tillsammans med min son,
som bor i Berlin. Från Gotha kom prinsessan Sibylla, Carl XVI Gustafs moder.
Sam Blixt

Misterhults kyrka
Misterhults kyrka byggdes redan 1779 på den plats den befinner sig idag. Kyrkan
dessförinnan befann sig också på samma plats. Ursprungligen låg den dock vid
gården Tjustgöl nordost om Misterhults samhälle ca 7 km.
Kommunen var fram till 1953 års kommunreform den största, till ytan, söder om
Dalälven. På andra sidan kyrkan härifrån sett, alltså på kyrkans södra sida återfinner
man ”Lill-kyrkan”. Den utnyttjas bl a som vägkyrka under sommaren.
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Arvid Sjögren
Om två år är det 60 år sedan Arvid Sjögren gick bort, endast 56 år gammal. Han
var huvudförfattaren till Misterhults hembygdsbok som utgavs 1955. I år är det
alltså 60 år sedan.
Om intresse finns kan vi fördjupa oss i hans liv och leverne samt hembygdsboken.
Har någon intressanta uppgifter om honom eller hembygdsboken är ni välkomna
att kontakta mig, så får vi se om vi kan återkomma i ämnet i ett kommande nummer
av PLF-Nytt.
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Lång mening
Hur lång kan en mening vara?
Tittar man till i nedanstående resolution om vägförrättning från 1939, hittar man en mening som är ovanligt lång, nämligen 163 ord. I gammal kanslisvenska kan man upptäcka
snarlika alster.
Kanske det finns flera exempel på långa meningar eller andra egendomligheter. I så fall är
du välkommen att höra av dig, så att läsekretsen kan få ta del av dem.
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Nytt eller uppdaterat efter PLF-nytt nr 113

Dessutom i Hycklinge inflyttade 1698-1710
och utflyttade 1698-1706 och 1708-1710.

Antalet poster i databasen är 5 272 977
Något om Släktforskardagarna i Nyköping 2015
Sveriges Släktforskarförbund har 174 medlemsföreningar, som organiserar sammanlagt
omkring 75 000 släktforskare runt hela Sverige. Varje år arrangerar Släktforskarförbundet
några släktforskardagar tillsammans med någon lokal förening. I år är det Nyköpings tur.
Den 28-30 augusti kommer cirka 80 föreningar att visa upp sig för minst 5 000 släktforskare. PLF kommer som alltid att vara med vid en egen monter och presentera sin förening
och inte minst databasen.
7

Ur kyrkoarkiven
Om man tar sig tid och bläddrar i de olika kyrkoböckerna kan man hitta många
intressanta berättelser.
Inga Lill Björkman som är suppleant i styrelsen och har registrerat väldigt
mycket i vår databas har hittat nedanstående tre berättelser som härmed delges
läsekretsen.
Den första kommer från Sturkö församling i Blekinge är inskriven i Dödboken
och handlar om en solförmörkelse.
Märkliga händelser inskrivet sist i kyrkoboken
År 1851 den 28 Juli Kl. 3. e.m. inträffade vid klar himmel den totala Solförmörkelsen. Luften afskyltes, och en stor dunkelhet uppstod, som var högst
egen och icke hade likhet hvarken med nattens mörker eller med afton och
morgonskymning. Himmelen antog en gråaktig färgning med dragning i
grönt, och likt ett mörkt, skarpt begränsadt klot sväfvade Månen på
firmamentet, omgifven af en glänsande ring, som liknade en gloria och
kastade sina strålar åt alla håll. En så herlig Syn, hafva vi aldrig skådat ej
heller få vi det, men för kommande Slägten, torde den enligt Natures lagar
ej uteblifva.
Sturkö, Solförmörkelsedagen den 28 Juli 1851
Berättelse två och tre kommer från Ås församling.
Särskilda händelser i Ås, År 1878
Hämtat från Kyrkoarkivet C:1 sid 448
Skrivet af Kyrkoherden N. Gertzell
Natten mellan den 18 och 19 Oktober inträffade en svår eldsvåda i Södra
Qvinneby, då hela den stora byen, med undantag af Comministergården,
samt en gård till och några boningshus, ödelades genom mordbrand. En
sinnesrubbad skollärarinna anlade elden i tredje gården norrifrån räknadt
och emedan winden war nordost och elden utbröt kort efter midnatt, kunde
föga räddas; dock spildes icke något menniskolif, men flere hästar och nötkreatur, får och svin m.fl. djur innebrändes.
Nästa Händelse:
På söndag straxt efter Gudstjenstens slut under sistl. sommar slog åskan ned
i Stenåsa kyrka och gjorde åtskillig skada. Comminister Hummerhielm, som
predikat, blef tillfälligt illamående, att han måste afkorta sitt fördrag och
afsluta Gudtjensten fortare än wanligt och såg man häruti en Guds skickelse
till många menniskors räddning från hastig död.
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Antalet medlemmar som betalat för 2015 är 1 487.

Släktforskardagarna 2015 kommer att äga rum i Nyköping den 28-30/8
År
2015

Vecka
36
37
40
43
45
46
49
2016
2
4
6
7

Dag
2/9
12/9
30/9
21/10
4/11
14/11
2/12
13/1
20/1
3/2
13/2

Tid
18.00
14.00
18.00

Verksamhet
Styrelsemöte
Föreningsmöte
Styrelsemöte
PLF-nytt nr 115

18.00
14.00
18.00
18.00

Styrelsemöte
Föreningsmöte

18.00
14.00

Lokal
PLF-lokalen

Styrelsemöte
Styrelsemöte
PLF-nytt nr 116
Styrelsemöte
Årsmöte

-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-

Demonstration av PLFs databas och CD-skivor har
skett vid Hornmarken Horn den 11 juli 2015.
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Välkommen till våra lokaler på Kyrkogårdsgatan 11
måndagar 17.00 – 19.00 Ansvariga:
24/8
31/8
7/9
14/9
21/9
28/9
5/10

Sam Blixt och Leif Rydström
Gunnar Håkansson och B M Ekstrand
Anders Rotviker och Birgitta Dahleman
Sven-Åke Fogelqvist och B M Ekstrand
Sam Blixt och Ulf Waltersson
Gunnar Håkansson och Ulf Waltersson
Ingvar Andersson och Anders Rotviker

12/10
19/10
26/10
2/11
9/11
16/11
23/11

Ingvar Andersson och Birgitta Dahleman
B M Ekstrand och Ingvar Andersson
Sven-Åke Fogelqvist och Leif Rydström
Gunnar Håkansson och Leif Rydström
Anders Rotviker och Ulf Waltersson
Sam Blixt och Ulf Waltersson
B M Ekstrand och Anders Rotviker

Vi har även öppet torsdagar kl 14.00 - 16.00 udda veckor fr o m den 10 sept.
10/9 Gunnar Håkansson, 24/9 Sven-Åke Fogelqvist, 8/10 Birgitta Dahleman, 22/10 Sam Blixt,
5/11 Inga-Lill Björkman, 19/11 Anders Rotviker, 3/12 Britt-Maria Ekstrand
Vill ni ha telefonkontakt kan ni ringa dessa tider: 0491-76 08 78
Tisdagsgruppen startar 8/9 kl 13.00-16.00, Britt-Maria Ekstrand
Onsdagsgruppen startar 19/8 kl 09.00-12.00, Sam Blixt

Misterhults kommunhus
År 1969 slogs de fyra kommunerna Misterhult, Döderhult, Kristdala och Oskarshamns stad samman och bildade Oskarshamns storkommun. Till vänster ser ni en
bild av Misterhults kommunhus. Bildandet av storkommunen berodde på att kärnkraften skulle byggas ut. Detta hade Misterhults kommun inte resurser till.
Brevfrågor på databasen sänds till
PLF, Box 23, 572 21 OSKARSHAMN
Tel. PLF-lokalen 0491-76 08 78
Telefontider till PLF-lokalen:
Tisdagar 1300 - 1600
Onsdagar 0900-12.00
Plusgironummer 40 09 38–7
Bankgironummer 386-0475
E-post: info@plfoskarshamn.se

Kostnader för brevfrågor
Vi tar 40 kronor per svar enligt det särskilda frågeformuläret eller för brev med max fem frågor.
Vi tar 80 kronor för samma tjänster till icke medlemmar.
Sänd också med ett
frankerat svarskuvert.

Avgifterna för svar på brevfrågor sändes in via plusgiro. OBS! Sänd ej kontanter tillsammans med sökDu kan också skicka dina frågor via vår hemsida, som blankett och brev.
du når med adressen www.plfoskarshamn.se.
Pengarna sänds via plusgiro. Meddela på talongen, vad
Under rubriken internet-sökning hittar du vårt elek- pengarna är avsedda för. Det kan ibland uppstå misstroniska formulär. Eller direkt med frankerat kuvert förstånd om detta.
PLF, Box 23, 572 21 Oskarshamn
Tel. 0491-76 08 78
Edith Carlsson, Kumlemar 304
380 53 FLISERYD Tel. 0491-930 14.
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”Jan i Grebo”

Sammanställning/ Monica Waltersson

Grebo socken i Östergötland ingick tidigare i Bankekinds härad. Före 1888 även
delvis i Hanekinds härad och är sedan 1971
en del av Åtvidabergs kommun.

Grebo kyrka

Den har ett medeltida ursprung. Namnet tros
härstamma från prästgården Grepaboo
(1354) Första delen av namnet kan vara ett
mansnamn: Grepe. Sista delen kan vara: bo.
I Vånga socken i Östergötland föddes 1879 Josef
Ulin som sedermera gick under namnet Jan i Grebo.
Han bosatte sig från 1906 i Örebro där han blev kvar
till sin död 1934.
Det var en man med många strängar på sin lyra. Kanske mest känd som bondkomiker.
Det sades om honom att han var ”en ömsint bygdepoet som aldrig förföll till lågkomik”
Josef ackompanjerade sig själv på dragspel och sjöng
visor samt berättade en del, inte alltid sanningsenliga
historier, s.k. paschaser - på östgötska. 1929 grundade han Firma Banda i Örebro, en kombinerad cigarraffär, musikhandel och antikvariat som han drev tillsammans med hustrun Anna
Som 12-åring blev han trumslagare på 1:a Livgrenadjärregementet på Malmslätt. Senare anställdes han som brandsoldat vid Johannes brandkår i
Stockholm – och gjorde brandstationen lite roligare. Sedan följde ännu en sejour i det militära, som
trumslagare och hornblåsare vid Skaraborgs regemente.
Hans specialité var att framföra visor om främmande
länder eller om livet på landet samtidigt som han
illustrerade dem med ljusbilder.
Han har även spelat in 5 skivor på grammofon, ackompanjerad av dragspelarna Fritz Lundblad och
Gösta Sterner. Samtliga inspelningar gjordes i Köpenhamn 1915.
Källa: Aktstycket medlemsblad från Arkivcentrum i Örebro Wikipedia
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Avsändare
PLF
Box 23
572 21 OSKARSHAMN
Vid obeställbarhet återsänd till ovanstående adress

SVERIGE
PORTO
BETALT

Köp PLFs
CD-skivor i Nyköping!
Köp PLFs
CD-skivor
i Nyköping!
CD 1 omfattar norra Kalmar län o 70 socknar i Öst-

CD 1 omfattar norra Kalmar län o 70 socknar i
ergötland Östergötland
CD CD
2 omfattar
mellersta
läno östra
o östra
2 omfattar
mellerstaKalmar
Kalmar län
Jönköpings
Jönköpings län
län
CD 3 omfattar södra Kalmar län samt många
CD 3 omfattar södra Kalmar län samt många socknar
socknar i Blekinge o Kronoberg
i Blekinge o Kronoberg
CD 4 omfattar hela Öland
CDNy
4 omfattar
helaaugusti
Öland 2015 av CD-3!
OBS
version
För OBS
meraNy
detaljer
om
innehållet
ochCD-3!
hur Du
version
augusti
2015 av
betalar, gå in på http://plfoskarshamn.se/
För mera detaljer om innehållet och hur Du betalar, gå
och klicka på CD-skivor. Priset på skivorna
in påkr/st
http://plfoskarshamn.se/
och klicka
på CD-skiär 400
- För PLF-medlemmar
300 kr/st.
vor.
Priset
på
skivorna
är
400
kr/st
för
PLF-medlemPLF-medlemmar, som har köpt CD-1 - CD-4,
mar och
300 endast
kr/st PLF-medlemmar,
som har köpt
tidigare
betalar
150 kr om de anger
CD-1
CD-4,
tidigare.
De
betalar
endast
150 kr om
både medlemsnummer i PLF och
de anger
både medlemsnummer
i PLF och serienr på
serienr
på gamla
versionen av CD-skivan.
gamla40
versionen
CD-skivan
40 09 38-7
Plusgiro
09 38-7av
eller
bankgiroPlusgiro
386-0475
eller
bankgiro
386-0475
Observera! Glöm ej portot som är 35 kr/försändelse
På Observera!
släktforskardagarna
Nyköping
Glöm ej portot,isom
är 35 kr/försändelse
På släktforskardagarna
i Nyköping
slipper Du
slipper
Du porto vid köp
i vår Monter
60porto
!
vidBox
köp23,
i Monter
PLF,
572 2160.OSKARSHAMN
PLF, Box 23, 572 21 OSKARSHAMN

Från Misterhults skärgård
I norra kommundelen finns cirka 2 000 öar
och många lämpliga farleder för friluftslivet. Här finns ett av länets största naturreservat med ett stycke otämjd skärgårdsnatur. Havsörnen och berguven har hittat
tillbaka hit efter de svåra åren under 70och 80-talen
Bilden här intill är tagen i Älösundet.

Nästa nummer av PLF-nytt
kommer ut den 21/10 2015

