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Kallelse
PLF i Oskarshamn håller Årsmöte
Lördagen den 13 februari kl. 14.00
i PLF-lokalen Kyrkogårdsgatan 11
Sedvanliga årsmötesförhandlingar med val av ny styrelse
Föreningen bjuder på kaffe
Thomas Gren visar bilder och berättar om gamla Oskarshamn

Välkomna
Styrelsen

PLF:s styrelse och uppdrag under verksamhetsåret 2015
Namn

Uppdrag

Telefon

E-post

Sam Blixt
Gunnar Håkansson
Leif Rydström
Ulf Waltersson
Edith Carlsson
Anders Rotviker
John-Olof Dillström
Britt Maria Ekstrand
Birgitta Dahleman
Ingvar Andersson
Inga-Lill Björkman
Sven-Åke Fogelqvist
vakant
vakant
vakant
Morgan Corneteg

ordförande, dataansv.
v. ordf.
sekreterare
redaktör
v.sekr., ansv. brevfr.
kassör
styrelseledamot
ansv. mailfrågor, dataansv.
biblioteksansvarig
suppleant
suppleant, mtrl inv. ansv.
suppleant, vice kassör
valberedning
valberedning
valberedning
hemsida och CD-skivor

0491 - 151 28
0491 - 175 83
0499 - 131 88
0490 - 720 68
0491 - 930 14
0491 - 620 11
0491 - 919 22
0491 - 186 55
0491 - 181 01
0491 - 183 59
0491 - 331 91
0491 - 154 93

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

0491 - 774 38

morgan.corneteg@telia.com

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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Ordförande har ordet:
Ber först att få önska alla ett gott nytt
släktforskarår 2016!
Efter förra numret av PLF-nytt har jag varit i
Turkiet och Grekland, men där blev det ingen tid
för släktforskning. Vi hade tur med vädret för att
se de tvåtusenåriga sevärdheterna som
Arcadiapolis, Rhodos, Pamukkale, Afrodisias,
biblioteket i Efesus samt den Egeiska kusten, där
vi kunde njuta av sol och värme vid stranden hela
andra veckan.
Tyvärr fick jag snuva sista dagarna och den
varade så länge att jag inte kunde besöka vårt
föreningsmöte i Oskarshamn. Det var mycket
tråkigt då jag fick höra att det var ett mycket
intressant föredrag av Anders Berg om hur man
hittar sjöfolk och deras fartyg.
Jag blev frisk veckan efter men fick en liknande
förkylning på nyårsdagen då mina barn och lilla
Siri åkte hem, efter att vi hade haft fullt hus hela
julen.
Jag hoppas att jag blir frisk tills vi börjar med
registreringsarbetet den 13 januari.

Nya presentationsprogrammet påbörjas
under 2016
Jag ser fram emot presentationsprogram 2
under 2016, som avser in- o utflyttade,
husförhörslängder med flera register.

Vi har årsmöte kl. 14.00 den 13 februari
i PLF-lokalen, Kyrkogårdsgatan 11,
Oskarshamn
Efter årsmötet bjuder PLF på kaffe och efter
detta visar Thomas Gren bilder och berättar
om gamla Oskarshamn.

Släktforskning i Sydost den 9 april
äger rum i Allhallen, Hovmantorp

Den 9 april ses vi i Allhallen, Hovmantorp där
KGF i år står som huvudarrangör med BLSF,
KLGF o PLF som medarrangörer.
Vi hoppas att många släktforskare, både nya
och gamla besöker oss denna dag.

Vi bifogar inbetalningskort för
medlemsavgiften 2016
De som har betalat för 2016 får inget
inbetalningskort.

Ett tack till medhjälpare
Vi vill tacka alla som hjälper till med
registreringsarbetet för att databasen skall bli
både större och bättre.
Vi ser gärna att ännu flera medlemmar och
andra intresserade hjälper till med
registreringen. Kontakta Morgan eller mig för
mera information.

Vid adressändring skicka den till info@plfoskarshamn.se
och till
sam.blixt@telia.com

@telia.com
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Verksamhetsberättelse för PLF, Oskarshamn 2015
Föreningens styrelse
Sam Blixt, ordförande, dataansvarig
Gunnar Håkansson, vice ordförande
Leif Rydström, sekreterare
Ulf Waltersson, redaktör
Edith Carlsson, v. sekr., ansv. brevfrågor
Anders Rotviker, kassör
John-Olof Dillström, styrelseledamot
Britt Maria Ekstrand, ansv. mailfrågor, datoransv.
Birgitta Dahleman, biblioteksansvarig
Ingvar Andersson, suppleant
Inga-Lill Björkman, suppleant, materialansv.
Sven-Åke Fogelqvist, suppleant, vice kassör

Revisorer

Bernt Johansson, sammankallande
Per-Gunnar Jörke
Gerd Jonsson, suppleant

Valberedning
Vakant
Vakant
Vakant

Styrelsemöten

Styrelsen har haft nio ordinarie styrelsemöten
Allmänna möten

20150214 – Årsmöte
i PLF-lokalen på Kyrkogårdsgatan 11
efter mötet kåserade Rose-Marie Edinius
om Klara Fuling.
20150321 – Släktforskningens dag
Hade vi inte många besökare men fick dock några
nya medlemmar.
20150328 – släktforskning i Sydost
Ronneby Brunn, Ronneby
20150509 – Föreningsmöte i Oskarshamn
20150912 – Föreningsmöte i PLF-lokalen
Efter mötesförhandlingarna fick de som önskade
hjälp med släktforskning.
Släktforskardagarna 2015 i Nyköping
Den 27-30 augusti, där vi var representerade på
riksstämman på fredagen och i utställningsmontern
på lördag – söndag, samt enstaka föreläsningar.
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I Nyköping fick Johan Gidlöf i uppdrag att arbeta
med presentationsprogram 2 som fortsättning på
presentationsprogram 1, som var klart för tio år
sedan.
Övriga framträdanden under året
Rotary, Oskarshamn, Hotell Post, den 11 januari
Lions, Be-Ge Industri AB. Gjutaregatan 4,
Oskarshamn den 15 januari.
Mönsterås Bibliotek, den 28 februari
Hornmarken, Horn den 11 juli
Måndagskvällarna
under 24 måndagskvällar och varannan
torsdagseftermiddag har vi haft öppet för våra
medlemmar för att söka i olika databaser och få hjälp
med sina problem i släktforskningen.
Tisdagsgruppen
under ledning av Britt Maria Ekstrand arbetar med
rättning och registrering för PLF:s databas och CDskivor.
Onsdagsgruppen
under ledning av Sam Blixt arbetar med rättning och
registrering för PLF:s databas och CD-skivor.
PLF:s hemsida
PLF-sidan ger möjlighet för medlemmar i framförallt
andra länder att bli medlemmar och köpa CD-skivor
via Webbshop.
Ansvarig för hemsidan: Morgan Corneteg.
CD-ansvariga
Ansvarig för produktionen av CD-skivor är Morgan
Corneteg. Britt Maria Ekstrand svarar för utskick och
statistik.
PLF-lokalen
finns på Kyrkogårdsgatan 11, Oskarshamn. PLF har
de flesta hjälpmedel som behövs för släktforskning.
Databasen
är vår största tillgång för släktforskning och underlag
för produktion av CD-skivor. Under året har antalet
poster i databasen ökat till över 5 270 000 poster.
Släktforskning Sydost hade möten på följande
platser och dagar:
Ronneby Brunn 7 mars
Alvesta 25 april och 28 juni
Kalmar 24 oktober

TIDPLAN FÖR 2016
År

Vecka

Dag

Tid

Verksamhet

Lokal

2016

5

3/2

17.00

Styrelsemöte

Kyrkogårdsgatan

6

13/2

14.00

Årsmöte

-"-

9

2/3

17.00

Styrelsemöte

-"-

14

6/4

17.00

Styrelsemöte

-"-

16

20/4

19

11/5

17.00

Styrelsemöte

Kyrkogårdsgatan

20

21/5

14.00

Föreningsmöte

-"-

22

1/6

17.00

Styrelsemöte

-"-

31

3/8

17.00

Styrelsemöte

-"-

33

17/8

35

31/8

17.00

Styrelsemöte

Kyrkogårdsgatan

37

17/9

14.00

Föreningsmöte

-"-

40

5/10

17.00

Styrelsemöte

-"-

43

26/10

44

2/11

17.00

Styrelsemöte

Kyrkogårdsgatan

46

19/11

14.00

Föreningsmöte

-"-

49

7/12

17.00

Styrelsemöte

-"-

2

11/1

17.00

Styrelsemöte

-"-

4

25/1

5

1/2

17.00

Styrelsemöte

Kyrkogårdsgatan

6

11/2

14.00

Årsmöte

-"-

2017

PLF-Nytt 117

PLF-Nytt 118

PLF-Nytt 119

PLF-Nytt 120

Välkommen till våra lokaler på Kyrkogårdsgatan 11
25/1
1/2
8/2
15/2
22/2
29/2
7/3
4/2
18/2
3/3
17/3

Måndagar 17.00 - 19.00. Ansvariga:

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 Leif Rydström
Gunnar Håkansson och Ulf Waltersson
Ingvar Andersson och Anders Rotviker

14/3
21/3
4/4
11/4
18/4
25/4
2/5

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

Vi har även öppet torsdagar kl 14.00 - 16.00 udda veckor fr o m den 4 feb.
Anders Rotviker
31/3 Gunnar Håkansson
Sam Blixt
14/4 Birgitta Dahleman
Sven-Åke Fogelqvist
28/4 B M Ekstrand
Inga-Lill Björkman
Vill ni ha telefonkontakt kan ni ringa dessa tider: 0491-76 08 78
Tisdagsgruppen startar 12/1 kl 13.00-16.00, B M Ekstrand
Onsdagsgruppen startar 13/1 kl 09.00-12.00, Sam Blixt
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Mördaren och mordbrännaren Carl Fredrik Wyckman
(forts.från PLF 115)
Wyckman fördes efter första rättegången vid
Stranda häradsrätt till länsfängelset i Kalmar.
Den gamle brottslingens hårda sinne hade nu
efter närmare 30 års förlopp börjat mjukna
något och medan han avvaktade ny rättegång
gjorde han en skriftlig bekännelse, att han var
orsaken till Stina Flinks död. Hur mordet gick till
framgick av ett vittnesmål, som avlades av
Margareta Sofia Strömqvist ifrån Djurhultsmåla.
En helgdag under julen 1863 hade vittnet fått
besök av sin fästman, arbetaren Carl Johan
Larsson i Nynäs. Han hade visat sig mycket dyster
och nedslagen, samt omtalat att han bar på en
hemlighet, som tyngde hans samvete. Då vittnet
upprepade gånger uppmanat honom att yppa
vad som nedtryckte honom, omtalade han att
han varit åsyna vittne till när Wyckman mördade
Stina Flink. Han hade den dag då mordet begicks,
suttit på en holme och metat. Wyckman hade då
kommit i en eka, vilken roddes av Stina Flink,
samt däri flera får.
När ekan kommit i närheten av den holme, där
Larsson satt, skuffade Wyckman till Stina Flink, så
att hon föll i sjön. Då hon därpå tog tag med
händerna i ekan samt högljutt ropade och bad
Wyckman om förbarmande, slog han till henne
med åran i huvudet och förde ut henne ifrån
ekan, samt höll henne med åran under vattnet
tills hon dog. Hon sjönk inte, utan flöt på vattnet
sedan livet hade flytt.
Sedan rodde Wyckman närmare en holme, varpå
han kastade fåren i vattnet och gick själv iland på
en berghäll, som sköt ut ifrån ön. Han kastade
därefter ena åran i vattnet och sköt ut ekan i
sjön. Därefter kastade han ut sin hatt och
doppade sig ned helt och hållet i vattnet. Därpå
började han ropa på hjälp. Larsson såg allt detta
utan att våga ge sig tillkänna av fruktan att själv
bli dödad av Wyckman. Efter några timmar kom
folk dit och Wyckman blev upptagen ur sjön.
Larsson hade senare låtit Wyckman få veta att
han hade sett mordet och hade då fått en stor
summa pengar för att tiga.
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Då vittnet uppmanade Larsson att ange brottet
för socknens kyrkoherde och inhämta dennes
råd, svarade Larsson, att det värsta var att han
tagit pengar för att tiga. Vittnet lät då Larsson
förstå, att han var mycket sämre än Wyckman
om han teg om saken och för att han inte försökt
rädda Stina Flink. Larsson svarade att han, som
var ofärdig och gick på träben, inte vågade uppta
någon strid med Wyckman, som var frisk och
stark.
Larsson avlägsnade sig villrådig om hur han
skulle göra. Sedan hörde vittnet inte något av
Larsson förrän åtta dagar därefter, då det kom
ett bud att Larsson var död. Han hade dött
hastigt och utan föregående sjukdom. Vittnet
misstänkte, att Larsson gått till Wyckman och
omtalat att han ville avslöja brottet, samt att
Wyckman därför tagit livet av honom.

Kalmar fängelse
Wyckman bestred vittnesmålet och var under
hela rättegången hård, kall och känslolös och
inte en muskel rördes i hans bistra ansikte. Men
senare på dagen då han skulle återföras till
fängelset i Kalmar, erkände han att han även
hade tagit livet av nämnde Carl Johan Larsson.
Han hade ständigt fruktat att Larsson skulle yppa
att han varit åsyna vittne till mordet på Stina
Flink. En kväll hemma hos sig i Byteshäll hade han
bjudit honom på ett glas punsch, vari han
blandat ett fint pulver sönderstött arsenik.
Den mängd arsenik han använde hade varit
ungefär så mycket som en stor hasselnöt.
Larsson drack ur punschen och gick genast
därefter hem. Följande dag avled han. Denna

berättelse återtog han emellertid följande
rättegångsdag, men bekände senare återigen.
Under en av rättegångarna, hördes ett av
vittnena beträffande en person, Carl Magnus
Persson i Solberga, vilken utan någon
föregående sjukdom avlidit 1869. Vittnet trodde
att orsaken till varför Wyckman tog livet av Stina
Flink var den, att han som förut hade ett barn,
inte ville - sniken som han var, betala
uppfostringshjälp för två barn.
Moderns namn var Maria
Gustava Johansdotter.
Dottern till Carl Magnus
Persson, som förut bott i
Solberga, hade för vittnet
berättat att då hennes far en
afton skulle följa med
Wyckman på fiske, hade
Maria Gustava
denne tydlig avsikt att tända
Johansdotter
på den stuga vid Byteshäll,
vari Maria Gustava bodde. Han hade staplat en
liten hög av töre vid stugan och antänt
densamma och rök syntes uppstiga ur högen. Då
Carl Magnus emellertid fick se detta hade han
under yttrande att detta inte gick an, eftersom
de inneboende kunde brinna inne, släckt elden.
Till en början hade Wyckman blivit förargad på
honom, men sedan ångrat detta och gett honom
ett halvstop brännvin för att han hade släckt
elden och för att han skulle tiga. Vidare hade Carl
Magnus hustru omtalat för vittnet att en tid
därefter hade Wyckman och Carl Magnus blivit
osams. Då ska Carl Magnus ha yttrat, att om du
inte passar dig ska jag sätta dig i en mörk arrest.
Någon tid därefter hade Carl Magnus arbetat i
Byteshäll hos Wyckman och hans mor och då
hade han där fått sur mjölk och bröd. Genast
därefter började han klaga över illamående,
varefter han inte kunde förtära annat än vatten.
Redan under andra dygnet därefter hade han
under svåra kräkningar avlidit.
Wyckman bestred vittnesmålet från början till
slut, varför man till nästa förhör inkallade Carl

Magnus dotter, Emma Mathilda Brodin ifrån
Gröndal. Hon berättade, att fadern på våren före
sin död sagt till henne, att han blivit osams med
Wyckman i anledning av dagpenningen och då
yttrat till denne: ”Om du inte tiger och är
beskedlig ska jag hjälpa dig på fötterna.” Vidare
hade fadern omtalat för vittnet händelsen
utanför stugan där Maria Gustava bodde. Hon
födde en kort tid efter mordbrandsanläggningen
en dotter, men när hon tillfrågades om vem som
var far till barnet svarade hon, att det vågade
hon aldrig säga.
På aftonen den 17 juni 1869 hade Carl Magnus
kommit hem, gått fram till spisen och haft
frossbrytningar samt yttrat: ”Jag tror att jag fått
döden i mig i Byteshäll av deras förbannade
sura mjölk.” Därefter hade han börjat kräkas och
inte haft någon ro under natten. Påföljande dag
hade han klagat över svåra plågor i bröstet och
magen samt lidit av häftiga kräkningar och
ständig törst. När Emma, som varit i Oskarshamn
på förmiddagen, kommit hem, hade fadern legat
på knä på gården och rivit med händerna i
sanden. Emma hade då sprungit fram och sagt till
fadern:
”Är ni så sjuk.” Han svarade då att han hade fått
döden i sig i Byteshäll. Därefter hade hon med
förklädet torkat svetten av fadern, som alldeles
flöt av svett. Efter hemkomsten ifrån Byteshäll
hade han inte förtärt något annat än vatten.
Fadern ville att de skulle bädda åt honom på
logen, eftersom han inte kunde ligga inne och på
logen var det mindre varmt. Där kunde han trilla,
rulla och krypa på händer och fötter bättre än i
kammaren. Han hade under ohyggliga plågor
krupit ihop och rullat sig samt skrikit och
våndats. Modern, som kommit hem till
middagen, hade sagt att man skulle ge honom
vatten. Fadern hade haspat till logdörren, varför
de inte kunde komma in förrän modern på
kvällen kommit hem och med en pinne upptagit
haspen till logdörren och berett sig inträde.
Men då var mannen redan död. Den döda
kroppen hade svartnat och svullnat upp. En
halvtimme före måltiden hos Wyckman träffade
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dottern fadern och då var han fullkomligt frisk.
Wyckman bestred sin vana trogen även denna
berättelse.
Sedan ytterligare några förhör hållits, dömdes
Wyckman av Stranda häradsrätt att mista livet
genom halshuggning. Den 17 november 1890
fick Wyckman sin dom för de ohyggligheter han
hade begått på 1860-talet. Då han hade
invaggats i säkerhet av att dessa inte upptäcktes,
hade han senare, tid efter annan, åter begått
illgärningar av upprörande beskaffenhet. Med
stor slughet och omtänksamhet sökte han sopa
igen alla spår efter sina mörka dåd och ständigt
fikade han efter att framstå som den redbara
oförvitliga mannen.
Göta hovrätt fastställde häradsrättens utslag
den 17 februari 1891. Han blev emellertid
benådad av Kungl. Maj:t. den 15 maj 1891, som
förändrade hans dom till livstids straffarbete. Vid
avfärden till centralfängelset Långholmen den 4
juni 1891, sade han att han ville använda sin sista
tid för sin själs frälsning. Den 30 maj 1892
förflyttades han till centralfängelset i Malmö, där
han avled i fängelsets sjukhus den 28 oktober
1899.

Malmö Centralfängelse

Källa: Kriminalvårdsanstalten i Kalmar DIIIda:25

(1887-1890) Bild 1410
Centralfängelset Långholmen AIa:15 (1889-1894) Bild
132 / sid 113
Malmö centralfängelse DIIIa:47 (1882-1904) Bild 450 /
sid 42
Sammanställt av Anders Rotviker

Oaktat sina brott och han torde ha begått flera
än de som hittills varit fråga om, var han
fullkomligt förhärdad och först på sina sista år i
fängelset mjuknade hans sinne, då han blev
öppnare och mera mottaglig för andliga ting. Om
brotten hade begåtts 100 år senare hade han
med stor sannolikhet blivit dömd till sluten
psykiatrisk vård.

Artikeln på nästkommande sida grundar sig på material som lämnats in av
Lena Löfberg-Karlsson i Kristinehamn. Det mesta av materialet har varit infört i
Barometern/OT under 90-talet.
I kommande nummer av PLF-Nytt återkommer vi med mer material från henne.
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Tung ringvält gjorde honom till artist

Gästgivaregården

Vem var starke smålänningen?

Många har som sagt hört av sig om Rickard Nilsson eller
Ricardo Nelson som blev hans amerikanska namn. Uppgifter
kommer från bland annat Birger Svensson, Lena Hjalmarsson,
Lars-Erik Häggblom, och Stig Karlsson, samtliga Rockneby,
Gunnar Magnusson i Ålem, Ture Lindén vid Banérgatan i
Kalmar och Helge Elmquist i Nybro.

Många har hört av sig om den starke smålänningen som det
frågades efter på ”Oss emellan” den 27 februari.

Stort intresse för Rickard från Rockneby
Kalmar

Det sägs att det var en ringvält i Skrammelstorp som
gjorde att drängen Rickard Nilsson blev kraftartist.
Historien berättas av såväl Sigurd Ström från Strömsholmen
vid Ålem, som av Stig Lindström, Rimsmedsvägen i Kalmar och
Sven Ekholm i Rockneby. Den varierar något men går ut på att
Rickard, som tyckte sig felbehandlad av bonden slängde upp
den 250 kg tunga välten på sin axel. Då blev bonden rädd och
avskedade honom. Många har hört av sig till ”Oss emellan”
och släktforskare Karl Eriksson i Oskarshamn sedan han den
27 februari frågar vem den starke smålänningen var.

På lastbilsflak
Stig Lindström med rötter i Kåremo är en av dem som sett
Rickard Nilsson framträda. Han stod på ett lastbilsflak på
fotbollsplanen i Fågelfors. Stig tror att det var 1924.
Även Gunnar Adolfsson vid Nynäsvägen i Oskarshamn såg
Rickard. Det var på 20-talet på idrottsplatsen i stan och vad han
minns så höll Rickard emot två hästar.

Men eftersom de går något isär, så har jag valt att försöka
sammanfatta. Det är klart att Rickard föddes i en stuga invid
gästgivargården i Rockneby. Den köptes senare av
kyrkoherde Folke Gierulf. Fadern kallades Ölenisse, därför att
han körde in till Kalmar och hämtade öl till nederlaget i bygden.
Men det sägs också att han var snickare och att hans rätta
namn var Karl Nilsson.
Till en början var hans framträdanden amatörmässiga. De var
mest en uppvisning av ren råstyrka och inte så tekniska. Men
i Amerika gjorde han sensation genom att bryta sig ut ur
järnbur av grova stänger. Flera gånger var han på bilder i
Swing, tidning för boxning och kraftsport på 1920-och 30-talen.

Eftersom han hade barn så kanske det finns någon ättling
som kan höra av sig till Oss emellan, kanske barnbarn
eller barnbarnsbarn, vilka blivit amerikaner tack vare en
ringvält i Skammelstorp mellan Läckeby och Rockneby.
Måhända har någon flyttat tillbaka till Sverige?

Ragnar Larson i Algutsrum rapporterar också att han upplevt
Rickard som kraftkarl. Det var i ett tält i hamnen i Stora Rör.
Bland annat lyfte han tre tunga gubbar i ett läderbälte och

rätade ut hästskor med tänderna.

Donerade kroppen
Gunhild Jahnstedt i Rockneby har några faktauppgifter om
Rickard. Han föddes 1898 i Rockneby och dog 1980 i Florida.
När han var 24 år reste han till Amerika i sällskap med två
pojkar från Stojby och Vångeslätt, hon vet inte deras namn.
Han var gift två gånger, andra gången med sin ungdoms kärlek
som hette Helga eller Hildur och som avled på en ort i Norrland
några år efter Rickard. I första äktenskapet hade han två barn,
Julia och Kenneth, vilka bor i USA.
Den resebyrå i Chicago som Rickard var delägare i drivs
numera av en kvinna som heter Maria Alm, från någonstans i
Småland.
Gunhild berättar också att Rickard donerade sin kropp för
undersökning av senor och muskler.

Det här vykortet på Ricardo Nelson, avsett för den amerikanska
publiken, tillhör Gunnar Adolfsson i Oskarshamn. Det är omkring
70 år, tror han, eftersom det är från ett framträdande på
Idrottsplatsen i Oskarshamn i mitten av1920-talet
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Nya medlemmar i PLF
Medlemmar i PLF efter PLF-nytt nr 115
Nr

Namn

2016-01-10

Postadress

Postnr Postort

3331 Ewa Ringblom

Skvadronsbacken 13 Lgh 1101

174 47 SUNDBYBERG

3332 Yvonne Quarfot

Brandkärrsvägen 104

611 66 NYKÖPING

3333 Cecilia Rylander

Torpavägen 5

570 16 KVILLSFORS

3334 Niklas Pernheden

Föreningsgatan Lgh 1102

411 27 GÖTEBORG

Telefonnr

0383-46 14 07

3335 Ann-Sofie Eriksson Wallén Hallonstigen 6

573 36 TRANÅS

0140-123 60

3336 Lilian Berntsson

Villabacken 6 Lgh 1203

572 35 OSKARSHAMN

0491-914 28

3337 Ingvar Frid

Rågvägen 8

448 36 FLODA

0302-346 98

3338 Lars Lundgren

Bruksgatan 2 B Lgh 1103

570 83 ROSENFORS

0495-212 98

3339 Peter Jonsson

Svinövägen 54

392 36 KALMAR

9 nya medlemmar sedan PLF-nytt nr 115

Antalet medlemmar som betalat för 2015 är 1 520
Nytt eller uppdaterat efter PLF-Nytt 115

Församling

Kod

Födda

20151012

Vena

VEN

1895-1899

20151012

Hägerstad

HÄG

20151023

Vena

VEN

1860-1865

20151105

Värna

VÄR

1862-1894

20151105

Hägerstad

HÄG

20151105

Norra Möckleby

NMÖ

20151107

Vena

VEN

20151127

Gårdby

GÅY

20151228

Påskallavik

PÅS

1943-1944

20160103

Vimmerby Stadsförsamling

VST

1931-1935

20160104

Oppeby

OPP

20160106

Hägerstad

HÄG

20160107

Värna

VÄR

20160108

Oskarshamns lasarett

OLA

1934

20160109

Lönneberga

LÖN

1944

20160109

Torsås

TOR

1941

20160110

Värna

VÄR

Datum

Vigda

1879-1895

1846-1878
1647

1647-1949

1649-1971

1866-1871
1640-1944

1661-1971

1879-1894
1861-1878

1800-1845
1862-1871

Antalet poster i databasen är 5 280 099
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Döda

1872-1881

Kostnader för brevfrågor

Brevfrågor på databasen sänds till:
PLF
Box 23
572 21 OSKARSHAMN
Tel: PLF-lokalen 0491
-76 08 78poster
Antalet
Telefontider till PLF-lokalen:
Tisdagar 1300 – 1600
Onsdagar 0900 – 1200

i databasen
är nu 5 279 598 .
Vi tar 80 kr för samma tjänster till icke

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

Vi tar 40 kr per svar enligt det särskilda
frågeformuläret eller för brev med max fem
frågor.
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 20/4 2016

Släktforskningens dag den 19 mars 2016
Klockan 10.00 - 16.00
PLF-lokalen, Kyrkogårdsgatan 11
Du får hjälp med släktforskning och kan köpa CDskivor mm
Släktforskning i Sydost den 9 april 2016
Klockan 10.00 - 16.00
Allhallen, Folkets Hus, Parkgatan 1, Hovmantorp
Avfart från riksväg 25 mellan Lessebo och Växjö.
http://www.genealogi-kgf.se
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Avsändare
PLF
Box 23
572 21 OSKARSHAMN
Vid obeställbarhet återsänd till ovanstående adress

B

SVERIGE
PORTO
BETALT

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

Vår medlem Gitt Rosander Gerhardsson har givit ut en bok
”Familjebibeln berättar” en krönika om familjen Rosander från
Rosendal och Fagerhult med utgångspunkt från Axel Fredrik Rosander
och hans hustru Dorothea Andersson. 234 sidor.
Pris: 250: -. E-post: gitt.rosander@gmail.com
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