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Ordföranden har ordet 

Efter sen aste numret av PLF-Nytt har vi besökt 
Släktforskardagarna i Nyköping. Där kom vi 
bland annat för  att demonstrera och sälja den 
tredje versione n av CD-3, som omfattar södra 
delen av Kalmar län, Blekinge och de östra 
gränsförs amlingarna i Kronobergs län. Det var 
långa köe r på öppningsdagen, framförallt utanför 
lokalen, men även vid vår monter.

Den 19 september besökte jag Garbomuseet i 
Högsby där man firade Greta Garbos 110-årsdag. 
Nästa år släpps den nya 100-kronorsedeln med 
hennes bild.  

Resultatet blev endast ett par som gifte sig 1740 den 
23 nov i Ljuder, mannen var från Vissefjärda. De 
fick åtminstone tio barn från 1741 till 1766, samtliga 
födda i Ålebäcksås, Ljuder. Anita blev glatt 
överraskad och köpte både CD samt blev medlem 
direkt. Vi sålde många skivor och fick också många 
nya medlemmar båda dagarna, men framförallt på 
lördagen. Bland de andra utställarna var det många 
som var intresserade av DNA, Arkiv Digital liksom 
övriga som sålde CD-skivor. 

Vid släktforskardagarna i Nyköping 29-30 augusti 2015, deltog 
från PLF Anders Rotviker, Britt Maria Ekstrand, Inga-Lill 
Björkman och Sam Blixt. Foto: Roland Classon, Helsingborg.

Anita Eriksson, boende i Nyköping, kom och 
frågade Inga-Lill Björkman om hon kunde hitta en 
Jakob Isaksson som var från Småland, men bodde 
i Blekinge och var född omkring 1764. 
Hon hade letat efter  honom i mer än trettio år i 
tjugo socknar i södra Småland, men utan att hitta 
honom. Inga-Lill sökte på förnamn Ja, faderns 
förnamn Isa och födelsedatum 176 med resultatet: 
Föräldrarna Isak Persson och Britta Persdotter.  

Då sökte  jag efter vigda med dessa namn under 
1700-talet genom att skriva vigseldatum 17, P för 
efternamn på båda samt Isa på mannens förnamn 
och Brit på  kvinnans förnamn.

Foto: Sam Blixt.

Söndagen den 22 september besökte jag 
Lundagården i Mörlunda där Bengt-Göran Nilsson 
berättade om Lundtorps prästgård. Prosten Otto 
Carlsson, med familj och bekantskapskrets var det 
trevligt att höra berättelser om, eftersom han var min 
mormors kusin. Det blev många berättelser om mina 
egna släktingar dessa dagar. 
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I månadsskiftet åkte jag och min son Anders, 
som bor i Berlin, till Gotha i Thüringen och 
Tyska Släktforskardagarna, Deutscher 
Genealogentag: 2-4 Oktober. Dessa är inte så 
välbesökta som släktforskardagarna i Sverige. 
Föredragen var på tyska, men några enstaka på 
engelska och svenska, eftersom Sverige var 
gästland i Gotha. Vid ArkivDigitals föredrag 
frågade jag om de kunde fortsätta att fotografera 
övriga länders kyrkoböcker. Då meddelade 
Niklas Hertzman att trots att de har över 50 
miljoner färgbilder är det bara en bråkdel av vad 
som finns att fotografera i de svenska arkiven. 
Detta gör att de inte kan lägga ned tid på andra 
länder, men han sade att de faktiskt har börjat 
fotografera kyrkoböcker på Åland. 

Verein für Computergenealogie hade många 
intressanta länkar, särskilt den som visar 
frekvensen av släktnamn i olika länders kartor  
http://www.verwandt.de/karten/ 
Andra länkar, som min son använde fanns i   
http://compgen.de/  Även i Gotha, liksom i 
Nyköping var det stort intresse för DNA i 
släktforskningen. 

Släktforskning i Sydost har ett möte i Kalmar den 
24 oktober 2015. Då ska representanter för 
arrangörerna: BLSF, KGF, KLGF och PLF  prata 
om nästa års regional släktforskardag, som äger 
rum lördagen den 9 april i Allhallen - Folkets Hus, 
i Hovmantorp. 

Sam Blixt 

Släktforskarförbundet sålde böcker om 
släktforskning i Norden 

Fotografierna från Nyköping har vi fått av Viola Ek, Hovmantorp
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PLF:s styrelse och uppdrag under verksamhetsåret 2015/2016 
Namn Uppdrag Telefon E-post 
Sam Blixt ordförande, dataansv. 0491 - 151 28 sam.blixt@telia.com 

Gunnar Håkansson v. ordf. 0491 - 175 83 gunnarhakansson@oskarnet.net 

Leif Rydström sekreterare 0499 - 131 88 leif.rm@telia.com 

Ulf Waltersson redaktör 0490 - 720 68 ulf@waltersson.com 

Edith Carlsson v.sekr., ansv. brevfr. 0491 - 930 14 elga@telia.com 

Anders Rotviker kassör 0491 - 620 11 anders.rotviker@telia.com 

John-Olof Dillström styrelseledamot 0491 - 919 22 j-o.d@hotmail-com 

Brittmaria Ekstrand ansv. mailfrågor, dataansv. 0491 - 186 55 bm.ekstrand@telia.com 

Birgitta Dahleman biblioteksansvarig 0491 - 181 01 b.dahleman@hotmail.com 

Ingvar Andersson suppleant 0491 - 183 59 ingvar.an@hotmail.se 

Inga-lill Björkman suppleant, mtrl inv. ansv. 0491 - 331 91 inga-lill.bjorkman@telia.com 

Sven-Åke Fogelqvist suppleant, vice kassör 0491 - 154 93 fogelqvist.sven-ake@hotmail.se 

vakant valberedning    
vakant valberedning    
vakant valberedning    
Morgan Corneteg hemsida och CD-skivor 0491 - 774 38 morgan.corneteg@telia.com 

Kallelse 
PLF i Oskarshamn håller föreningsmöte 

Lördagen den 21 November, kl. 14.00 
i PLF-lokalen, Kyrkogårdsgatan 11. 

 
Mötesförhandlingar 

Föreningen bjuder på kaffe 
Försäljning av ny version av CD 3 
Anders Berg, Figeholm berättar om  

hur man hittar sjöfolk och deras fartyg  
Välkomna  
Styrelsen 

PLF-nytt, medlemstidning för person och lokalhistoriskt forskarcentrum i Oskarshamn. 
Utkommer fyra gånger per år. Upplaga 1 700 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 116 utkommer den 20/1 2016.  
I redaktionen: Ulf Waltersson (ansvarig utgivare).  
Övriga styrelsemedlemmar deltar i det redaktionella arbetet.  
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Mördaren och mordbrännaren Carl Fredrik Wyckmans dåd. 
 

Carl Fredrik Wyckman var född den 8 juni 1831 och avled den 28 oktober 1899 i Malmö 
centralfängelse. Fadern var rusthållaren Nils Larsson på gården Solberga i Sörvik. Han blev 
kyrkvärd i Döderhults kyrka år 1829, ett ämbete som han hade fram till sin död 1833, endast 
41 år gammal. Carl Fredrik växte upp med sina syskon på gården med modern Lisa Persdotter 
och det råder inget tvivel om att han ärvt sin natur efter henne. Modern hade många mörka 
sidor, vilka dock aldrig kommit fullt i dagen. Hon hade i åtskilliga fall dels varit sonens 
medbrottsling, dels varit medveten om hans hemska dåd. Emellertid visste hon, liksom sonen 
att bevara skenet och inför omgivningen framstod hon som den präktiga dannekvinnan av 
gammeldags tro och ära. Det misstänktes dock att hon, långt innan sonen började sin kedja av 
ogärningar, som pågick under hela hans liv, begått ett upprörande illdåd, ett giftmord på sin 
dräng Anders Nilsson den 20 april 1840. Misstankarna kom fram först efter hennes död 1886, 
men alla som kunde vittna om händelsen var redan döda. Modern och sonen hade inga 
hemligheter för varandra och hon var inte endast sonens medbrottsling, utan hon till och med i 
ett eller annat fall planerade och uppmanade honom till de av honom sedan utförda 
illgärningarna.  
Under sin uppväxttid var Wyckman mycket högfärdig och ansåg sig vara förmer än andra. 
Däremot var han aldrig klar och öppen, utan i många avseenden inbunden, ett lyte som följde 
honom i hela hans liv och ökade med åren. Han var dessutom lidelsefull och sniken, listig, 
bakslug och feg.  
En händelse, som torde ha ett visst intresse, var att pigan Maria Gustava Johansdotter i Sörvik 
1862 födde dottern Carolina Josefina, som Wyckman var far till. När modern dog år 1869, tog 
Wyckmans mor hand om barnet mot betalning av fattigvården. Den stackars flickan hade i sin 
barndom ett helvete på jorden. Då hon blev åtta nio år gammal måste hon hjälpa sin far vid 
hans fiske. Hon fick stiga upp tidigt på morgonen, samt hantera de tunga, våta och kalla näten. 
Hon frös jämt av brist på kläder och de övriga fiskarna greps av djupt medlidande med det 
arma barnet. Ofta slog fadern henne så länge han orkade. En gång, då de var ute och fiskade, 
var flickan inte nog snabb i vändningarna, varför Wyckman i sitt raseri, gav henne ett 
våldsamt slag i ansiktet med åran, så att ett djupt och stort sår uppstod. I hela sitt liv hade hon 
ett svårt ärr i ansiktet, som ett vittne av händelsen. Han ville sedan muta henne med sötsaker 
för att förtiga vad som hade hänt. Svälta och frysa, hugg och slag var vad hennes ungdom 
bestod av. Då hon konfirmerades tog välvilliga människor hand om henne, så att hon skulle 
slippa att längre vara ett offer för sin fars barbariska grymhet. 
Wyckman var i besittning av en i sitt slag alldeles ovanlig föreställningsgåva. Många kände 
instinktmässigt, att han blott bar en mask av redbarhet och att han ingalunda var den han ville 
påskina. De flesta som kom i beröring med honom lät fullständigt dupera sig, om vilket en hel 
del historier finns. Wyckman var ytterst omsorgsfull i sin klädsel, nästan sprättig, detta inte av 
känsla för det prydliga och förfinande, utan endast för att slå blå dunster i ögonen på folk. 
Wyckman var tämligen reslig, kraftig och fyllig, samt frisk ansiktsfärg. Gången var något 
besvärad, eftersom han led av reumatism. Vid första ögonkastet visade inte hans utseende 
någon motbjudande uppsyn, som visserligen var i hög grad stursk och fräck, men inte 
skurkaktig. Men granskade man noga hans anletsdrag fann man mycket som var vidrigt. Sista 
tiden han vistades i Oskarshamn gick han omkring i vit halsduk och svart högtidsdräkt.  
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Natten mellan den 17 och 18 januari 1886 vid 2-tiden väcktes stadens invånare av 
brandsignaler och inom kort skyndade större delen av stadens befolkning till brandstället. Eld 
hade nämligen utbrutit i den s.k. Hammarbäckska gården vid Köpmangatan. Det ganska 
vidlyftiga envåningshuset, som inrymde bl.a. två handelslokaler, stod inom kort helt i brand, 
så att inte någon räddning var möjlig. Stora eldsflammor, som upplyste omgivningen slog ut 
genom fönstren, rikligt närda av en del manufakturvaror och andra brännbara ämnen. Sent 
omsider anlände brandsprutorna.  
Snart kastade sig elden över ett närstående på samma tomt beläget större tvåvåningshus, 
tillhörigt mössmakaren Palmqvist. Huset antändes i sin helhet och brandkåren måste 
inskränka sig till att rädda ett mindre boningshus, som stod tätt intill det stora bålet. Detta 
lyckades också med en stor ansträngning. Ännu kl. 7 på morgonen brann det rätt starkt i 
ruinerna.  
Hammarbäckska gården beboddes av ägaren, den ifrån Sörvik inflyttade Carl Fredrik 
Wyckman, som i ena handelslokalen drivit en mindre diversehandel sedan några månader. 
Hur elden uppkommit kunde inte utforskas i början, men av ett eller annat att döma syntes 
mordbrand föreligga. Den 18:e hölls ett förberedande förhör med Wyckman. Han berättade att 
han hade köpt gården omkring en månad före jul av fru Hammarbäck för 8.300 kr. och att 
ingen mer än han själv bodde i det nedbrända huset. I huset inrymdes bl.a. ett bageri, som 
emellertid inte var i bruk och en saltbod. I bageriet var Wyckman senast den 17:e på 
morgonen mellan kl. 6 och 7, varefter han vid 10-tiden for till sin i Hycklinge boende svåger, 
dit han var bjuden på kalas. Där vistades han under eldsvådan. Huset var försäkrat i Skandia 
för 7.000 kr. och i Städernas bolag för 2.000 kr. Dessutom var uthuset försäkrat för 1.800 kr. 
Lösegendomen var försäkrat till 1.800 kr. och lagret för 2.000 kr. i Städernas bolag för 
lösören.  
Av förhören med inkallade vittnen framgick att elden utbrutit omkring kl. 2 på natten. Ett 
vittne kunde berätta att det var den 17:e på aftonen sett en mansperson komma ifrån 
Wyckmanska portgången, bärande på ett stort knyte under armen. Personen i fråga, som hade 
mycket bråttom, var ungefär 6 fot lång, grov och med mörkt skägg, samt mörk överrock. Han 
gick uppåt Hantverksgränd. Ett annat vittne hade samma afton vid 10-tiden sett ett svagt sken 
på rullgardinen till Wyckmans gavelrum.  
Då ingenting kom i dagen som kunde leda till anläggarens upptäckande, sjönk efter hand hela 
händelsen i glömska tills man 4,5 år därefter fick reda på hela sanningen. Det var nog sagt att 
Wyckman genom hotelser och löfte om stor ersättning övertalade en person att vara sig 
behjälplig. Wyckman var emellertid den egentlige anstiftaren, som på ett synnerligen listigt 
sätt planlagt och gjort allt i ordning för branden.  
Wyckman bodde vid denna tid på gården Störlinge i Gärdslösa socken på Öland, varifrån han 
hämtades av två poliskonstaplar och anlände till Oskarshamn på torsdagskvällen den 15 maj 
1890. En stor skara människor avvaktade vid hamnen hans återkomst.  
Upprepade förhör hölls, men Wyckman förnekade att han på något vis haft att skaffa med 
brandens anläggning eller äga den ringaste kunskap om dess uppkomst. Till att börja med 
kom han ingenting ihåg. Han hade blivit så förvirrad och förvånad över häktningen, att han 
ingenting mindes, men när rätten efterhand klarade hans tankegång, nekade han på det 
fräckaste sätt till allt som lades honom till last. Vid rannsakningens slut yrkade han ersättning 
för olaga häktning och för den skada han som därigenom kunde uppstå på hans kropp och 
egendom, samt att bli försatt på fri fot, vilket naturligtvis avslogs av rätten.                            
Genom ett ifrån Störlinge inkallat vittne, en systerson till Wyckman, kom det i dagen att han, 
som då vistades i sitt föräldrahem i Solberga kort före branden, hjälpt Wyckman att bortforsla 
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hämtades av två poliskonstaplar och anlände till Oskarshamn på torsdagskvällen den 15 maj 
1890. En stor skara människor avvaktade vid hamnen hans återkomst.  
Upprepade förhör hölls, men Wyckman förnekade att han på något vis haft att skaffa med 
brandens anläggning eller äga den ringaste kunskap om dess uppkomst. Till att börja med 
kom han ingenting ihåg. Han hade blivit så förvirrad och förvånad över häktningen, att han 
ingenting mindes, men när rätten efterhand klarade hans tankegång, nekade han på det 
fräckaste sätt till allt som lades honom till last. Vid rannsakningens slut yrkade han ersättning 
för olaga häktning och för den skada han som därigenom kunde uppstå på hans kropp och 
egendom, samt att bli försatt på fri fot, vilket naturligtvis avslogs av rätten.                            
Genom ett ifrån Störlinge inkallat vittne, en systerson till Wyckman, kom det i dagen att han, 
som då vistades i sitt föräldrahem i Solberga kort före branden, hjälpt Wyckman att bortforsla 

en hel del lösöre av värde och för vilket försäkringsersättning utbetalats. Sedan ännu några 
vittnen hörts, uppsköts rannsakningen då Wyckman fortfarande nekade till gärningen. När han 
emellertid återfördes till arresten och kommit till Stora Torget, tycktes hans hårda sinne blivit 
mjukare, när han då syn på borgmästare Lindgren, som samtidigt passerade torget, gick han 
emot honom och förklarade sig villig att erkänna alla brott, vilket han också gjorde under den 
därpå omedelbart följande rannsakningen.  
Misstankar var även riktade mot Wyckman, att han anlagt den brand, som juldagsmorgonen 
1882 ödelade torpet Byteshäll vid Solberga, vilket torp då beboddes av honom. Vid förhör i 
denna sak nekade han först, men erkände omsider att han vidtalat ett par flickor, att dagen 
före julafton göra rent i huset hos honom. De kom på eftermiddagen till Byteshäll. Wyckman 
hade förut tänt en större brasa i stugans spis, vilken eld nyss brunnit ut då flickorna kommit 
dit. Askan och glöden efter denna brasa lades av flickorna i ett träspann, som sedan på 
Wyckmans tillsägelse sattes i köksspisen. Sedan flickorna gått hem, gick han till sängs och då 
han följande morgon kom ut i köket hade glöden bränt ett hål i spannet. Då kom han på 
tanken, att om det nu ville brinna, så fick det. En stor hög ved låg upplagd mot väggen 
bredvid spisen. Wyckman lät veden falla ned i spisen mot det brinnande spannet i avsikt att 
den skulle antändes, vilket också lyckades. Han låste bostaden och gick sedan till Solberga, 
dit han kom vid 11-tiden, varefter han begav sig till staden. Han bevistade aftonsången i 
Oskarshamns kyrka och tillbringade sedan natten hos en bekant i Gröndal. Han fick inte veta 
att det brunnit i Byteshäll, förrän efter att han bevistat julottan i stadens kyrka och kommit till 
Solberga på juldagsförmiddagen.  
För detta brott förvisades han till Stranda häradsrätt att där undergå rannsakning. Där 
framkom att mordbrandslusten på inget sätt som Wyckman nämnt plötsligt kommit på honom, 
utan var planlagd och en hel del husgeråd en tid förut förts bort från Byteshäll till Solberga. 
Men det kom under denna rättegång fram något som var mycket värre. Ett av de för brandens 
skull inkallade vittnena berättade nämligen följande: 
På nyåret 1886 kom vittnet upp till Wyckmans mor, som bodde på övre våningen i Solberga 
och flera år varit krasslig, samt sedan några veckor varit sjuk och sängliggande. Modern hade 
då ropat på sonen, men vittnet upplyste att han befann sig i Hycklinge. Gumman hade då sagt 
att det är så svårt att dö. Det är så trångt att komma igenom himlaporten. Hon hade varit en 
dålig mor och förlett sina barn till dåliga handlingar. Wyckman hade tagit livet av pigan Stina 
Flink och hon var delaktig i detta. Hon skulle snart föda barn och Wyckman var far till barnet. 
Vi kom överens om att han skulle göra av med henne. Han skulle ta en eka och jämte pigan 
frakta får till en holme i sundet och då kasta henne i sjön och dränka henne. Vi hade kommit 
överens vilken dag det skulle ske. Den bestämda dagen fanns en skomakare i huset och pigan 
skulle ta mått till ett par skor, men detta avböjde både hon och Wyckman, som sade att det fick 
vara tills hon kom hem och det visste hon att det aldrig skulle ske. Efteråt hade Wyckman talat 
om för henne, att han hade svårt att få död på pigan och att han måste slå henne med åran och 
hålla henne under vattnet med åran, eftersom hon försökte att få fatt i båtkanten. Han tände 
också på i Byteshäll och det visste hon om och hade sin del i det. Hon borde ha trätt fram och 
avrått honom ifrån dessa handlingar. Efter ett par dagar dog gumman, men vittnet hade inte 
förrän Wyckman häktades vågat säga något av vad han hört, eftersom han hotat att mörda henne 
ifall hon hade sagt något. 

   
 

 Fortsättning följer:  
Sammanställt av Anders Rotviker 
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Antavla sammanställd år 2015 av Egon Axelsson, Ålem.  
E-post;egon.axelsson@tele2.se Tel. 0499 441 09. 
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Antavla sammanställd år 2015 av Egon Axelsson, Ålem. 
E-post;egon.axelsson@tele2.se Tel. 0499 441 09.

Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult 
Grattis Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult som har firat sitt 100-årsjubileum. Man 
firade det rejält under en hel veckas tid, 19 – 26 sept. 

Den 7 oktober 1915 grundades föreningen under namnet Kalmar läns hembygdsförening 
Döderhultsgården. Verksamheten stagnerade under 20- och 30-talen men sköt ånyo fart under 
1937. Dessutom bytte man namn under 1938 till det nuvarande, Hembygdsföreningen 
Oskarshamn-Döderhult.  

Varje dag under firandet fanns det något att se fram emot. Invigningen, lör 26 sept, förrättades 
av ingen mindre än Birger Svanström som är ordförande för Sveriges hembygdsförbund. En 
jubileumsutställning till föreningens ära kunde beskådas i Kulturhusets foajé. Ordförande i 
föreningen är Åke Henning sedan några år. Medlemsantalet är för närvarande 360. Tyvärr, 
måste man säga, saknar föreningen för närvarande lämplig lokal för att visa upp sig i. 

Kerstin Åverling berättade om Melchiorshuset, där hon själv var född och vuxit upp. Leon 
Axelsson Widén redogjorde för de fotografier som han hade satt upp till utställningen.
I övrigt under veckan höll Per Erik Persson ett föredrag om sin far Bror Göte, Be-Ge, Persson. 
Tomas Gren berättade om hamnens historia. Rose-Marie Edinius hade ett intressant föredrag 
om Döderhultarn. Den f d ordföranden Magnus Ekstrand visade stadsfotografier. Den numera 
pensionerade prosten Leif Norrgård, kåserade om Döderhultarns präst. Vid en stadsvandring 
utmed Besvärsgatan fungerade Bengt Ahlsén som ciceron. 

Lördagen den 26 sept avslutades jubileumsveckan med en allaktivitetsdag på Fallebo gård. 
Gammaldags lekar, tipspromenad och visning av torpstugan Tallhorvan ingick i det digra 
programmet. 

Man får önska föreningen lycka till med de närmaste 100 åren. 

Släkten Trybom 

Ibland har man tur, vissa släkter är väldokumenterade. Så är fallet med en av släkterna 
Trybom. 

Under våren fick jag av Oskarshamnsbon Thomas Jakobsson en länk mig tillsänt som leder 
till släkten Trybom. Då kan man ju tro att det bara finns en släkt med det namnet. Men så är 
inte fallet, det finns åtminstone tre olika släkter enligt säker källa. 

Flera av släkterna härstammar från Tryserums församling som tidigare låg i norra Kalmar län 
men numera tillhör Östergötlands län. 

Den som gett mig ovanstående upplysningar är Barbro Behrendtz och är man intresserad av 
släkten Nils Trybom och hans barn hittar man mera matnyttigt under länken:  

http://www.barbrobehrendtz.se/sidor/nils trybom.html. 

Barbro är tacksam för kontakt innan du använder uppgifterna. Hon nås på mailadressen: 

barbro.behrendtz@telia.com. 
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Nya medlemmar i PLF 

Medlemmar i PLF efter PLF-nytt nr 114     2015-10-08 
 Nr Namn Postadress Postnr Postort Telefonnr 
 3309 Tommy Tengkvist Brotorpsvägen 29 619 91 TROSA  
 3310 Anita Eriksson Tellusvägen 4  Lgh 1001 611 60 NYKÖPING  
 3311 Karin Westergren Färgaryds Prästgård 314 91 HYLTEBRUK 0345-130 02 
 3312 Lars Fredriksson Morby Moralund 212 755 98 UPPSALA  
 3313 Kerstin Hultsten Sandfjärdsgatan 109  Lgh 1602 120 56 ÅRSTA 08-429 90 96 
 3314 Chris Bingefors Börjegatan 3 B 753 13 UPPSALA 018-53 13 28 
 3315 Maria Brolin Östra Eriksbergsgatan 76 417 63 GÖTEBORG  
 3316 Sven Asplind Rakveregatan 4  Lgh 1203 195 31 MÄRSTA  
 3317 Irving Svensson Dagövägen 31 122 37 ENSKEDE  
 3318 Alva Carlsson Östra Sveagatan 22 361 31 EMMABODA  
 3319 Caroline Jansson Esplanaden 11 361 33 EMMABODA 0471-126 50 
 3320 Kenneth Bekkewold Valfiskens gata 808 136 64 HANINGE 08-741 07 87 
 3321 Joakim Johansson Swedenborgsgatan 2  Lgh 1401 118 48 VIMMERBY 0492-319 38 
 3322 Mikael Ekblad Hägerstensvägen 163 A Lgh 1101 126 53 HÄGERSTEN  
 3323 Carl Nordenskiöld Swedenborgsgatan 2  Lgh 1401 118 48 STOCKHOLM 08-34 13 04 
 3324 Inger Andersson Korsbacken 6 695 93 FINNERÖDJA 0584-600 03 
 3325 Krister Edgren Tämnarvägen 32  Lgh 1302 120 53 ÅRSTA  
 3326 Monica Pettersson Kärrgatan 20 648 31 HÄLLEFORSNÄS 0157-409 92 
 3327 Bo Lindkvist Dalvägen 2 360 13 URSHULT 0477-204 10 
 3328 Jörgen Eriksson Sankta Gertruds väg 45 593 34 VÄSTERVIK 0490-305 67 
 3329 Hans Forsberg Redbergsvägen 32  Lgh 1303 416 65 GÖTEBORG 031-707 59 53 
 3330 KLGF Gullan Olsson, Magistratsgatan 12 B 392 35 KALMAR 0480-177 07 

22 nya medlemmar sedan PLF-nytt nr 114 

Antalet medlemmar som betalat för 2015 är 1 510 

 
      

Datum Församling Kod Födda Vigda Döda 

20150812 Ekeberga 
EKB 

  1689-1723 1830-1835 

  1763-1885 1837-1872 

  1890-1894 1875-1894 

20150812 Torsås 
TOR 1938-1940     

20150816 Kråksmåla 
KRÅ 1938-1940     

20150820 Västra Eneby 
VÄE   1871-1883   

20150820 Glömminge 
GLÖ 1704-1944   1730-1971 

20150907 Vena 
VEN   1894   

20150908 Tidersrum 
TID     1861-1879 

20150909 Vimmerby Stadsförsamling 
VST 1942-1944     

Nytt eller uppdaterat efter PLF-nytt nr 114 
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TIDSPLAN FRAM TILL ÅRSMÖTET  

            
År Vecka Dag Tid Verksamhet Lokal 

2015 45 4/11 17.00 Styrelsemöte PLF-lokalen 
  46 21/11 14.00 Föreningsmöte "-" 
  49 2/12 17.00 Styrelsemöte "-" 

2016 2 13/1 17.00 Styrelsemöte "-" 
  4 20/1   PLF-nytt nr 116 "-" 
  6 3/2 17.00 Styrelsemöte "-" 
  7 13/2 14.00 Årsmöte "-" 

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 – 1200 

Plusgironummer: 400938-7 
Bankgironummer: 386-0475 
E-post: info@plfoskarshamn.se 

Du kan också skicka dina frågor via vår hemsida, som 
du når med adressen www.plfoskarshamn.se. 
Under rubriken internet-sökning hittar du vårt 
elektroniska formulär, eller direkt med frankerat 
kuvert. 
PLF 
Box 23  
572 21 OSKARSHAMN 
Telefon. 0491-76 08 78 

Edith Carlsson 
Kumlemar 304 
380 53 FLISERYD  
Tel. 0491-930 14 

Kostnader för brevfrågor 

Vi tar 40 kr per svar enligt det särskilda 
frågeformuläret eller för brev med max fem 
frågor.  

Vi tar 80 kr 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 
sökblankett och brev.  
Pengarna sänds via plusgiro.  

Meddela på talongen, vad pengarna är avsedda 
för. Det kan ibland uppstå missförstånd om 
detta.  
 

Nästa nummer av PLF-nytt  

kommer ut 20/1 2016 

Antalet poster i databasen är nu 5 275 682. 
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Avsändare  
PLF 
Box 23 
572 21  OSKARSHAMN 

Vid obeställbarhet återsänd till ovanstående adress 

SVERIGE 
PORTO 
BETALT 

CD 1 omfattar norra Kalmar län o 70 socknar i 
Östergötland 

CD 2 omfattar mellersta Kalmar län o östra 
Jönköpings län 

CD 3 omfattar södra Kalmar län samt många 
socknar i Blekinge o Kronoberg 

CD 4 omfattar hela Öland 
OBS ny version augusti 2015 av CD 3! 
För mera detaljer om innehållet och hur du  
betalar, gå in på http://plfoskarshamn.se/ 
och klicka på CD-skivor. Priset på skivorna 
Är 400 kr/st – För PLF-medlemmar 300 kr/st. 
PLF-medlemmar som har köpt CD 1 – CD 4 
tidigare, betalar endast 150 kr om de anger 
både medlemsnummer i PLF och 
serienr på gamla versionen av CD-skivan. 
Plusgiro 40 09 38-7 eller bankgiro 386-0475 
Observera! Glöm ej portot som är 35 
kr/försändelse 
I vår lokal på Kyrkogårdsgatan slipper du porto! 

PLF, Box 23, 572 21 OSKARSHAMN 

Köp PLFs CD-skivor, ny version av CD 3! 

Schloss Friedenstein, Gotha där prinsessan Sibylla föddes 1908. 
Foto: Sam Blixt. 




