
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               November 2016           Nr 119 

 

I detta nummer hittar du: 

Fortsättning på brevväxlingen från Brockton… 

Svar på efterlysningen från föregående nummer… 

En ny artikelserie om torpvandring i Fliseryds församling… 

Artikeln om skollivet i Oskarshamn fortsätter i ett senare nummer. 

 



 

 

Släthult – Krubb – Ruda gård 
 

Mellan Släthult och Ruda gård kunde man förr ta sig fram på en bygata som 
ringlade sig fram i närheten av Emån. Här ligger ett flertal hus, torp och gårdar.  
Vi utgår från Släthult, passerar kommungränsen på väg mot Fliseryd och tar av åt 
vänster in på vägen mot Fänlid och flygvapnets torn i Ekhult, med byggår 
omkring 1960.  

Vi kommer snabbt fram till banvallen där tidigare järnvägsspåret 
gick mot Oskarshamn. 
Här fanns en s k ”Plåtstins”. De boende i området som skulle 
med tåget fällde ner ett ”stopptecken” av plåt, därav namnet 
plåtstins. Då stannade tåget och resenärer kunde stiga på eller 
av. Någon väntkur fanns ej.  
Vi diskuterade i gruppen vilken god service det var tidigare.  
I dag stannar inte tåget Kustpilen i Ruda samhälle.  
De som bor i Ruda, måste åka till Högsby, om de skall med 
tåget. Ruda / Oskarshamnsbanan hade sin sträckning här.  

 
Tydliga spår av var järnvägsspåret låg finns kvar, alldeles bredvid vägen mot 
Fliseryd. Byggår för denna del av järnvägsnätet var år 1907, och nedläggningen 1/7 
1966. Vidare berättar vår guide Harry Måhlberg, f d järnvägstjänsteman, att banan 
mellan Ruda – Älghults by byggdes 1922, som senare utökades att omfatta även 
Brittatorp – Växjö.  
1932 slogs dessa delar ihop till att heta: Östra Smålands järnväg för att 1940 gå 
in i SJ= Statens Järnvägars regi, med nedläggning 29/9 1963. 
 
Vi passerar fyra hus som ligger i Fliseryds, numera Mönsterås kommun:  
 
 
 
 

Soldattorpet Borgekulla: Rote nr: 115 ligger i Fliseryds socken. 
 

Per Slättberg  f. 1788 
Slätt  f. 1794 
Ström  f. 1815, korpral (Släkten Ström finns kvar i Ruda) 
Ström f. 1849 
Ström  f. 1860 

 
*Se vidare Fliseryds historia av Martin Tärnström Sid 603 

 

Rakt fram har vi Porsma gård, Fänlid och Fändal även det i Mönsterås 
kommun.Vi tar av till vänster i vägskälet efter Målen och kommer förbi 
Gubbemåla, som tillhör Mönsterås kommun. 

 
Vår tanke är att endast dokumentera den del av Högsby kommun som ligger 
alldeles bakom Åkeryd, då resterande torp under Ruda gård har dokumenterats 
av Margit Svanström och kommer förhoppningsvis skrivas ut av syskonen 
Svanström, men vi berättar något om Holmen här.  

Följande uppgifter är hämtade ur Högsbyboken Del 1 sidan 61 och ur Margit 
Svanströms anteckningar. 

 

1. Björkelund, 2. Borgekulla (kan ha varit ett soldattorp) 

3. Där Kölmarks bodde, 4. Målen. 

 



 

Holmen var ett ägo-område under Åsebo.År 1538 bodde här ”Nils i Holmen”. 
Den gård som då stod här, har namn av en holme i Emån. Holmen omtalas 1489 
av professor John Granlund, i 1545 års jordebok.  
Då finns en frälse landbo på ett helt hemman i Holmen, likaså i jordeboken år 
1600. 
År 1681 förmedlades detta frälsehemman till ett halvt. Det hade 4 tunnor åker och 8 
häckar äng.  
Vid laga skiftet över Ruda, Holmen, Libbeböle och Åsebo 1912-1914, var Holmen 
1/4 mantal frälse och tillhörde J. Björnström. 
Hela området här benämns Holmen, ibland Åseboholm 
 
Åsebo med Libbeböle:  
 
Ur Fliserydsboken hämtar vi följande uppgifter: Kan tyckas vara dubbelarbete. 
Men man kan få flera perspektiv. 
Egendomen Åsebo hörde till Fliseryd socken intill 1823, då den efter ansökan av 
häradshövdingen G. Af Harmens överfördes från Fliseryd till Högsby socken.  

De första av Strålarna som innehade Åsebo var Magnus Stråle. Han var son till 
Olof Stråle av Ekna. Magnus Stråle hade en son som liksom fadern hette Magnus 
f. 1656 och han ärvde Åsebo som han övertog efter styvmoderns död 1699. 

 
Torp under Åsebo:  
 
Bråten, Krubbetorp, Svansmåla, Tvinghult, Björnstorp, Karlshorvan, Rosendal och 
Svinhorvan. 
 
Då sam.ställ. Ch. D. fann ett ex på torparkontrakt på sid 135 i Fliserydboken kan det 
vara av intresse att läsa dessa ord. 
 

Kontrakt  

Till brukare från den 14 mars 1867 af torpet N. N. under N. N. beläget i Calmar län, 
Handbörds härad och Fliseryds socken antages N. N. mot följande wilkor: 

 

l:o  Utgöra wid N. N. eller hwarhelst dit han budas 5 karldagswerke 

  hwarje vecka från l:st April t. l:ste November och 4 st. dagswerken i veckan fr. l:st 
November t. l:st April på året; skulle helgdag inträffa utgöres dagswerket dagen efteråt; 
skulle torparen hålla sig med dräng, är han skyldig att efter budning låta denna förrätta 
dagswerken på gården. 

2:o  Utgöra likaledes 8 ordinarie hjondagswerken och dessutom så många extra, som budas, 
dock ej öfver ett om dagen och erhåller torparen för dessa sednare 33 öre från den 1 
April till den 1 Oktober och 25 öre från den 1 Oktober till den 1 april, likväl med wilkor att 
hjonet är arbetsfört och ej underårigt. 

3:o  Utgöra i tour med öfriga torpare hjelpdagsverken i ladugården om helgdagarna. 

6:o  Med en häst och åkdon, en körkarl och hjon biträda wid gödselkörningen på N. N. så 
länge den räcker; skulle pålassning ej ske ordentligt eller hinder uppstå genom torparens 
förwållande, pålägges straffkördagar. 

7:o  Aftröska och rengöra 8 dgr råg eller förrätta deremot swarande arbete. 

8:o  Spinna 3 skålp. tågor eller 6 skålp. blånor. Rensa, ryska, repa, Breda och upptaga Linet 
gemensamt med öfrige Torpare. 

 

Forts. i nästa nr av PLF-Nytt 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordföranden har ordet 

Efter mitt besök i Colorado och Washington i 

nordvästra USA var det dags att besöka 

riksstämman och släktforskardagarna i Umeå 

den 19-21 augusti. 

Dagen innan vi skulle flyga från Kalmar 

ringde Britt Maria till mig och meddelade att 

hon var sjuk och kunde inte följa med.  

Efter några telefonsamtal tackade Inga-Lill 

Björkman ja till att följa med istället.  

På fredagen började vi med att sätta upp 

information i vår monter. Vi kunde inte ha 

med några tyngre apparater på flygresan, så vi 

fick nöja oss med ett par portföljdatorer. 

Efter detta var det dags för riksstämman, som 

förlöpte ganska snabbt, tack vare Lennart 

Holmlund som var ordförande för stämman 

och ledde den utan några längre diskussioner. 

På lördagen började vi med att sälja den nya 

versionen av CD-4, Ölandsskivan. Våra CD-

skivor är ju kända för sin användarvänlighet. 

Besökarna hade också möjlighet att få hjälp 

med sina släktforskningsproblem framförallt i 

sydöstra Sverige. 

 

Vi fick både flera nya medlemmar och sålde 

flera CD-skivor. Blekinge, Kalmar, och 

Kronobergs genealogiska föreningar ville att 

PLF skulle arrangera nästa års regionala 

släktforskardagar i Oskarshamn. Vi har därför 

bestämt att Släktforskning Sydost ska hållas i 

Folkets Park, Oskarshamn den 1 april 2017. 

I Umeå samtalade jag också med Anders 

Berg, som är förbundets representant för 

NÅDD, Namn åt de döda, hur vi kan 

samarbeta med registrering av döda 1860- 

1900 till nästa version av Sveriges dödbok och 

PLFs databas.  

Detta har också godkänts av PLFs styrelse 

liksom samarbetet med Jönköpingsbygdens 

Genealogiska Förening för att få med så 

många församlingar som möjligt på både 

JBGFs och PLFs CD-skivor för Jönköpings 

län. 

I samband med PLFs nästa föreningsmöte 

kommer Eva-Lott Harrysson att berätta om 

Fredriksbergs Herrgård och dess historia. 

Sam Blixt 

Redaktörn reflekterar 

Hösten 1966 gick jag sista läsåret på det Tekniska Gymnasiet på Berzeliusskolan i Linköping. Då 

inträffade något märkligt. Först gick lärarna ut i strejk och arbetsgivaren svarade med lockout, varvid en 

arbetskonflikt uppstod. 

Tredjeårseleverna på skolan åkte alltid på en veckas studieresa till Stockholm och detta år var inget 

undantag. Som tur var inföll den här veckan under själva konflikten. En icke fackligt ansluten lärare 

följde med för att hålla ordning på oss elever. 

I Stockholm besökte vi olika företag bl a Philips, L M Ericsson m fl. Vi fick en första inblick i AXE-

systemet. Dessutom var vi på Börsen och i Riksdagen. Vi övernattade på vandrarhemmet af Chapman. 

Kvällarna disponerade vi elever själva.  Några av oss valde att besöka Ideonteatern som för tillfället gav 

revyn ”På avigan”, där bl a Lars Ekborgs ”Grynkorv” och Monica Zetterlunds ”Den sista jäntan” ingick. 

Detta är den enda av Povel Ramels revyer som inte finns dokumenterad, filmmässigt! 

Märkligt är att det är den enda av Povel Ramels revyer som jag har sett live. 

Har du som läsare någon liknande historia att berätta är du välkommen att höra av dig! Gärna med en 

positiv ”knorr”. Det finns alltid plats för kortare inslag i tidningen.  

Ulf Waltersson 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLF:s styrelse och uppdrag under verksamhetsåret 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 

Britt Maria 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 ingalill.bjorkman1@gmail.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 19 November, kl. 14.00 

i PLF-lokalen, Kyrkogårdsgatan 11. 

 

Mötesförhandlingar 
Föreningen bjuder på kaffe 

 

Eva-Lott Harrysson berättar om Fredriksbergs Herrgård och dess historia. 

 

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 120 utkommer den 25/01 2017.  

I redaktionen: Ulf Waltersson (ansvarig utgivare).  

Övriga styrelsemedlemmar deltar i det redaktionella arbetet.  
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Svar på efterlysningen från Hans Carlheim i föregående nummer har varierat lite: 

 

Kristina Uthammar Lundquist skriver: 

 

Spännande att din fars mormor var från Döderhult. Hon måste ha varit samtida och 
bekant med min fars farmor som var en av Kjellmansmeden Anders Magnus elva barn 
från Döderhult (född 1835, en syster Ida till henne var född 1844). Min far var också 
född i Döderhult men flyttade som ung till Uppsala. Han begagnade på skoj ibland, när 
han kanske var lite otålig, ett liknande uttryck som din fars mormor. Man ”stod och 
menade och menade som oxarna i Småland”. Det tolkade jag alltid som att man stod 
och ”velade” och tvekade och inte fick det gjort. Man kan riktigt se de utarbetade och 
likgiltiga stackars oxarna framför sig tycker jag. 
Det är väl också så att sådana här uttryck ändras och stöps om och kanske också 
begagnas olika. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Från Bengt-Göran Nilsson/ sekr i Kalixbygdens forskarförening 

kommer nästa förklaring: 

 
Korna i Småland gjorde nog ingenting. Jag tror att hon menade att ordet ”mena” 

var för otydligt och hon således inte visste vad din pappa menade. 

Men nu använde jag ett ord som man ofta brukar få kommentar om, nämligen 

“tror”. Och den kommentaren löd: “Tro! det gör man i kyrkan”. 

Alltså precis samma innebörd som “Mena! Det gör korna i Småland.”  

 

Således är min åsikt att användandet av ordet “mena” är för otydligt och att hon 

inte visste vad din pappa avsåg med att använda detta ord. Därför kom hennes 

kommentar enligt ovan. 

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

Tredje förslaget kommer från Ingrid Bergström, Heleneborgsgatan 2 i 

Sthlm: 

Det står en fråga PLF-nytt 118 om att Mena! det gör korna i Småland. Min 

mamma (som inte hade med Småland att göra) brukade säga: “Menar de gör 

smålandsoxarna me horna”. Kanske citerade hon någon, som brukade säga så, 

minns inte. Jag tänker mig att det var någon sorts nonsensuttryck. 

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

 

Ann-Katrin Ericson, medlem nr 3285 

vill gärna lämna följande bidrag när det gäller Hans Carlheims efterlysning i 

senaste PLF-nytt: 

  

Hans Carlheim undrar vad som avsågs när man sade "Mena! Det gör korna i 

Småland"  på 1800-talet. 

Jag har en förklaring, vet inte om det är den enda, eller den rätta men jag har 

under min uppväxt fått höra följande: "Mena" – det gör oxarna". Förklaringen var 

att  det betydde att oxarna "pinkade". 

Min mormor, som var född 1890 i Gryt i Östergötland och även min mor använde 

det talesättet när man sa något med ".... jag menar....." 

Kanske var det detta som avsågs också med "korna i Småland" ? 
  



 

 

 

Brockton Mass den 28/2 1972 

Kära Lena! 
 
Tack för brevet, som jag blev, minst sagt överraskad att få då jag visste 
knappast någonting om dig föut. Då jag för om, tror jag visst det är, en 
fyra år sen fick brev från din pappa så skrev han att han hade barn men 
kan inte minnas att han skrev om att någon var gift och han också hade 
barnbarn redan då edra små flickor nu är 9 och 7 år. Och se ser jag att 
då din pappa skrev om er, ni bodde då i Mönsterås. Hade en gång en 
faster och en tre kusiner som bodde där, men de äro nu så vidt jag vet, 
gångna ur tiden. 
 
Du tycks sväva i okunnighet om vår familj, som din far kom från och skall 
giva dig alla upplysningar om den. 
Vår far hette Johan Gustav Nilsson och vår mors namn var Maria Lovisa 
Sjöström och hennes barndomshem var också på Drag. Både vår far och 
farfar var fiskare till yrket. Far dog 1901, endast 44 år gammal. Mor dog 
1908 55 år gammal. Jag var född den 2 febr. 1885, så du kan lätt räkna 
ut hur gammal jag nu är. Min älsta syster Anna var född 1887, syster 
Elsa, som blev din farmor var född 1889 och hon var en snäll och väl 
uppfostrad flicka. Hon dog tyvärr från sin man och sin lille son Alf din far. 
Han var då så liten att han väl kommer ihåg som i en dröm, brukar de 
säga – Elsa var visst 30 år när hon dog. 
Efter syster Elsa hade vi en bror, David, född i januari 1892. Sedan Alfred 
som är din morbror. Till slut fick vi en liten syster som hette Ruth 
Ingeborg. Hon var en mycket snäll och rar liten tös som vi alla höll av. 
Hon föddes i september 1899. 
 
Två år efter eller 1901 dog som sagt vår far och det blev svårt för oss 
efter det. Andra tog över fiskrättigheten i skärgården, så det var inte 
mycket över för oss. Jag var då bara 16 år och med mors hjälp gjorde jag 
så godt jag kunde. Det var på den tiden då de hade en virkes och 
utskeppningsplats  på Drag och jag arbetade där med att bära och stapla 
bräder, såga vad de kallade ”props” och dyligt  för den slösa summan av 
75 öre till en krona om dagen på sommaren. Arbetstiden var på 
sommaren en 14 timmar om dagen. Och det hade väl gått an ty på den 
tiden fick man ju bra mycket för pengarna i motsats till nu och vi hade ju 
vårt eget hus. Det har du väl sett, tänker jag, ty du har väl sett det, där 
din far var född och bodde sina första levnadsår. Men på vintern var det 
nästan en genting att få till utkomst alls. Sedan hade jag att se framåt 
(var då 18 år) till åratal av värnplikt. 
 
Så jag såg ingen annan utväg än att skriva till mina släktningar i Amerika 
och be dem att hjälpa mig dit. Hade då två farbröder och tre fastrar där 
boende i New York, och de sände mig pengar till en biljett dit. Landade i 
N Y den 8de ocktober 1903. Lyckades få ett jobb några dagar därefter 
som rengörare i ett stor affärshus. När jag varit där en tid och kunde litet 
engelska så fick jag jobb som elevator operatör (hisskötare). Så från det  
 



 

 
 
första jag kom hit, kunde jag sända hem mer pengar än jag någonsin 
med största möda kunnat tjäna hemma. 
 
Så hjälpte jag min syster Anna hit och hon fick också en plats straxt efter 
hon kom hit.  Skulle önskat att förhållanden varit sådana att man kunnat 
stannat i Sverige men det tog en lång, lång tid innan det blev bättre. 1914 
bröt det första världskriget ut och alla beväringsskyldiga fingo vara ute 
och beredda på vad som kunde hända. Det var en 20-25 år efter jag 
lemnade som förhållandena började att bli bättre.  
Det var en stor lycka att Sverige inte blev indraget i varken det första eller 
andra världskrigen, utan fått behålla den fred det haft nu i över 160 år.  

 
Vi här har som du väl har reda på, har ju varit i det ena kriget efter det 
andra och det vi nu är i har nu varat i 10 år, och det är inte gott att veta 
när, eller hur det skall sluta. Snart, hoppas vi. Det är inte så goda tider 
här nu. Det är många här som är arbetslösa. Jag läste i går i min 
SvenskAmerikanska tidning att i Sverige är det inte full 4 % som är 
arbetslösa. Här är det över hela nationen 6 % - här i Brockton som en 
gång uteslutande var en skostad där de flesta fabrikerna blivit nedlagda 
är arbetslösheten mycket större över 10 %.  
 
Jag måste nämna hur det kom sig att jag kom hit från N.Y. det var för att 
hälsa på en från vår by och det bar sig så att jag stannade här, fick ett 
jobb i en skofabrik och trivdes ganska gott. Det var väldigt mycket 
svenskar här, i synnerhet i denna delen av staden, Svenska kyrkor, 
Svenska föreningar av alla slag och Svenska affärer och Svenska 
språket hörde man över allt. Det är slut med det nu sedan immigrationen 
från Sverige upphörde. Allt är sedan dess förändrat. Allt i kyrkornas 
föreningar och dyligt är på engelska och det är sällan jag träffar någon 
jag kan tala svenska med.  Och så är det över allt i landet utom i vissa 
delar av New York och i Chicago där det ännu finns svenska föreningar 
och där den brukas ännu.  
Måste nu tala om det ledsamma förhållandet att mina syskon som kom 
hit, äro döda. Vår kära syster Ruth som kom hit år 1921 gick bort efter en 
kort sjukdom år 1926. Det var ett stort slag för oss och för alla vänner 
som hennes vänsälla sätt förvärvat. Sedan kort därefter blev vår bror 
David sjuk i T.B. led av det fler år och dog 1932. Han dog i staden 
Colorado, var där på ett svenskt sanatorium en lång tid men det hjälpte 
inte. Min syster Anna reste med honom dit. Hon stannade därute i den 
staten och blev gift där, två gånger till och med. Hennes första man dog 
hastigt och sedan ett par år senare gifte hon om sig igen. Hennes andra 
man var en krigsveteran och han var inte vid god hälsa tidtals. Anna blev 
också dålig till hälsan. Hon fick ledgångsreuhmatism som hon led av för 
resten av sitt liv. Under tiden måste jag ständigt sända dem pengar till 
hjelp. Efter en längre sjukdom dog hennes man och hennes egen hälsa 
förvärrades. Hon ville dock inte komma tillbaka hit ty klimatet där i 
Colorado med dess höga läge var mera välgörande för hennes hälsa än 
det lägre och våtare klimatet här. Till slut blev hon så dålig att hon fick lov 
att komma in på ett stort vårdhem underhållet av staten fritt. Men jag 
skrev till henne ofta och inneslöt alltid något i brevet så att hon skulle ha 
medel att köpa sig något extra för. Hon hade väl kanske levat en lång tid  



 

 
längre, men år 1966 d.e.s. 6 år sedan fick hon en lunginflammation som 
ändade hennes liv på fem dagar stod det i dödsattesten som jag fick. Så 
både hon och David ligga begravda i Colorados jord. 
Ruth är begraven i en av Brocktons gravgårdar och det känns svårt för 
mig då jag går dit och ser gravstenen med hennes namn på. Så långt 
syskonens historia. Det är ju sorgligt, men då vi hade något så när hälsan, 
hade vi också många glada stunder tillsammans. 
 
Har nu inte skrivit någonting om, skall jag säga min egna erfarenheter 
och för det så får jag gå tillbaka flera år i tiden. År 1913 blev jag gift med 
en flicka från Ryssby socken som jag ytligt kände då jag var hemma. 
Sedan träffades vi i Brockton N.Y. hon hade kommit hit till Amerika och 
blivit bekant med en av mina fastrar och jag träffade henne där. Det var 
innan jag for hit till Brockton. Sedan brevväxlade vi och till sist for jag dit 
ner och slutet blev att vi gifte oss där i Brooklyn och kom hit. Vi bodde 
här i Brockton i 12 år.  
Vid den tiden, det var 1924, vid den tiden blev David sjuk och blev tagen 
till ett sanatorium här i staten. Då kom vi att tänka på att det skulle vara 
bra för honom att få vara på en plats utom staden då han kom från 
sanatoriet. Så vi köpte dem ett hus med ett bra stycke land med barrskog 
på och han var aldrig att bli bra där utan han måste bo på något högre 
plats. Han såväl som jag tillhörde en svensk sjukförening här i Brockton 
och genom dess förmedlande fick han komma in på sanatoriet i Denver 
Colorado. Det ägdes då av svenskarna gemensamt av svenska 
föreningar och det var på det viset som han och Anna kom till Colorado 
och ingen av dem kommo någonsin tillbaka hit igen. Så jag och min 
hustru voro ensamma där.  
 
Så en 3 år därefter år 1929 började den värsta depressionen och 
hårdaste tiden som varade under 10 års tid och som sagt var den värsta 
detta landet någonsin haft. Det var så många som då förlorade hus och 
hem och vi hade all möda med att behålla vårt och betala räntan på 
inteckningen vi hade men jag och hon planterade grönsaker som vi sålde 
och så hade jag tur att ha en jobb fast vi inte arbetade full tid, men det 
blev lite bättre och sedan gick allting ganska väl en tid. Men vi bekymrade 
oss mycket om de våra i Denver. Så vintern 1947-48  blev min hustru 
dålig och en specialist konstaterade kräfta. Hon var på ett sjukhus i flera 
månader, men efter det sade de till mig att det var hopplöst och det var 
bäst att hon kom hem. Så jag tog henne hem, skaffade oss en 
hushållerska, en sjuksköterska kom nästan varje dag, vår doktor så ofta 
han behöfdes för att ge henne smärtstillande medel. Det var de första 
dagarna i september som hon kom hem och hon avled den 9de nov. Så 
jag blev ensam, det är nu över 23 år sedan och har varit ensam ända sen 
dess.  
Var mycket fästad av vårt hem och ville ogärna flytta därifrån och så 
närmade sig den åldern då jag kunde få min sociala pension. Så jag 
stannade där i 7 år ensam. Kan dock inte säga att jag var precis ensam 
ty vi hade många vänner däromkring som kom och besökte mig och 
bjöd mig hem till sig. Tänkte inte på att gifta om mig fast tillfälle därtill 
gavs. Ingen kunde ersätta den jag hade förlorat. Så år 1955 fick jag 
tillfälle     

Fortsättning följer…. 



 

 
 

 

 

Medlemmar i PLF efter PLF-nytt nr 118     2016-10-11 

 Nr Namn Postadress Postnr Postort Telefonnr 

 3385 Kerstin Hahn Majvägen 17 187 51 TÄBY  

 3386 Per-Arne Pettersson Djuprännilen 322 137 67 JORDBRO 08-29 16 02 

 3387 Dan Pederson Torngatan 14  Lgh 1401 754 23 UPPSALA 018-31 56 27 

 3388 Amir Sherif Tenorvägen 4 187 33 TÄBY 08-792 24 25 

 3389 DIS-Filbyter/Mjölby, Leif Ax Gävbo, Söderängen 1 590 17 MANTORP 0142-220 85 

 3390 Bo Ljung Regeringsgatan 81  Lgh 1302 374 36 KARLSHAMN  

 3391 Jan Tornegård Bergsgatan 7 361 33 EMMABODA 0471-120 11 

 3392 Kenneth Bekkewold Valfiskens Gata 808 136 64 HANINGE 08-42 86 83 21 

 3393 Stig Bergquist Lillgatan 43  Lgh 1302 554 51 JÖNKÖPING  

 3394 Blekinge Släktforskarförening Guy Persson, Norra Fogdelyckegatan 27 F 374 38 KARLSHAMN  
 

PLF har nu 1 536 medlemmar varav 1 463 har betalat för 2016 

 

Nytt eller uppdaterat efter PLF-Nytt 118 
Datum Församling Kod Födda Vigda Döda Inflytt. Utflytt. Husf. 

20160831 Värna VÄR 1886-1894   1882-1891       

20160902 Långasjö LÅS     1851-1853       

2016912 Karlstorp KAT 1860-1886 1860-1886 1860-1886       
      Aspeland Aspeland Aspeland       

20160912 Långemåla LÅN 1944-1945           

20160912 Ryssby RYS 1943-1945           

20160913 Tuna TUN       180-1814     

20160917 Hultsfred HED   1920-1927         

20160917 Vena VEN   1920-1927         

20161005 Vetlanda VET 1941-1942           
  Stadsf.               

20161005 Mönsterås MÖN 1943-1944           

20161005 Mönsterås MÖK 1940-1944           
  Köping               

20161006 Kalmar KST       1825     
  Stadsf.               

20161011 Misterhult MIS     1887-1894 1888-1894     

20161012 Vena VEN   1900-1914         

20161013 Tidersrum TID 1861-1866           

20161014 Grebo  GRE 1803-1844           

20161015 Oskarshamn  OSK      1919-1933       

Databasen innehåller idag 5 323 407 

Vi önskar att flera vill hjälpa till att öka detta antal. 

Det sextiotal medlemmar, som ännu inte har betalat 

medlemsavgiften för 2016 uppmanas göra detta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIDPLAN FÖR 2016 

År Vecka Dag Tid Verksamhet Lokal 

2016  44 2/11 17.00 Styrelsemöte Kyrkogårdsgatan 

  46 19/11 14.00 Föreningsmöte -"- 

  49 7/12 17.00 Styrelsemöte -"- 

2017 2 11/1 17.00 Styrelsemöte -"- 

  4 25/1   PLF-Nytt 120   

  5 1/2 17.00 Styrelsemöte Kyrkogårdsgatan 

  6 11/2 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 25/01 2017 

Intressanta länkar till svensk-amerikanska tidningar 

som är helt fritt och sökbart: 

https://newspapers3.mnhsorg/jsp/browse.jsp 

http://cdnc.ucr.edu/cgi-bin/cdnc 

 

https://newspapers3.mnhsorg/jsp/browse.jsp
http://cdnc.ucr.edu/cgi-bin/cdnc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avsändare  

PLF 

Box 23 

572 21  OSKARSHAMN 

 

Vid obeställbarhet återsänd till ovanstående adress 

SVERIGE 
PORTO 
BETALT B 

Vid adressändring skicka den till 

info@plfoskarshamn.se 

och till  

sam.blixt@telia.com 

Köp PLFs CD-skivor 

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 2016 av CD-4!  
För mera detaljer om innehållet och hur Du  
betalar,  gå in på 

http://www.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, bankgiro 386-0475 eller 
Webb-shop CD. 
 
 
Observera!  Glöm ej portot som är: 
35 kr/försändelse. 
 

 

mailto:info@plfoskarshamn.se
file:///C:/backup/Bärbar/Mina%20dokument/ULFWAL/PLF/PLF-Nytt/PLF-Nytt115/sam.blixt@telia.com
http://www.plfoskarshamn.se/

