
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Januari 2017             Nr 120 

I detta nummer: 

Fortsätter torpvandringen ”Släthult-Krubb-Ruda Gård” 

Av utrymmesskäl finns ej plats i detta nummer för  
”Brevväxlingen med Brockton” och  
”Hågkomster från forna tiders skola i Oskarshamn” 
 

 

 

 

 

Fredriksbergs Herrgård januari 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Släktforskning Sydost 
i Folkets Park, Oskarshamn 

Lördagen den 1 april 2017 
 
Föreningarna Blekinge Släktforskarförening BLSF, Kalmar Läns Genealogiska Förening, KLGF, 

Kronobergs Genealogiska Förening, KGF och Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum, PLF 

hälsar er välkomna till Folkets Park, Oskarshamn.  

 

Vi planerar att visa databaser, material och försäljning av material under dagen från kl 10.00 fram 

till kl 16.00. Alla besökare gå runt i lugn och ro och få information och förslag. Fri entré för våra 

besökare! I Folkets Park, finns möjlighet att besöka kaffeserveringen. 

 

Hjärtligt välkomna till Folkets Park, Oskarshamn! 

PLF, Oskarshamn 

sydost@plfoskarshamn.se 

                         
 

Redaktören reflekterar 

Vid nyår 1947 fick alla svenska medborgare ett födelsenummer. Det är alltså 70 år sedan och 

anledningen till det står att finna i att staten ville förenkla sin administration. Två viktiga reformer 

krävde att alla medborgare skulle ha ett eget födelsenummer.  

Källskattereformen, där arbetsgivaren i fortsättningen skulle betala in arbetstagarnas skatt, krävde 

födelsenummer. Skatten skulle alltså betalas in vid källan. 

Folkbokföringsreformen, där varje svensk skulle ha ett eget födelsenummer för att staten enkelt 

skulle veta vem den inbetalda skatten gällde. 

Födelsenumret bestod av nio siffror. 

Siffra ett och två var födelseårets två sista siffror. 

Siffra tre och fyra var födelsemånadens två siffror. 

Siffra fem och sex var födelsedagens två siffror. 

Dag 1 till 9 blir då 01 till 09. 

Siffra sju och åtta avslöjade i vilket län i Sverige man bodde 19470101. 

Siffra nio avslöjade om man var man (ojämn) eller kvinna (jämn). 

Så småningom, 1967, utökades födelsenumret med en tionde siffra och vips så hade vi fått vårt 

personnummer. Den är en kontrollsiffra, för att datorsystemen ska kunna avslöja om personnumret 

existerar eller ej. 

Hur den räknas ut kan vi återkomma till i ett kommande nummer av PLF-Nytt.  

Ulf Waltersson 

mailto:foreningen@blekingesf.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordföranden har ordet 

Efter en grön jul har vi haft både snö och 

kyla, men inte så allvarlig, hoppas att vi inte 

får så kall vinter utan att våren kommer.  

Närmast står Släktforskningslördag i 

Mönsterås Bibliotek den 4 februari på 

programmet och därefter årsmötet den 11 

februari, då Michael Dalin berättar om 

arkeologisk forskning. 

Den 4-5 mars åker jag på förbundets 

samrådskonferens till Uppsala.  

På Släktforskningens dag den 18 mars kl. 

1000-1600 är temat Sjöfolk. Då kommer 

Anders Berg och Urban Lindström att visa 

databasen Sjökistan. Detta och mycket 

mera äger rum i PLF-lokalen på 

Kyrkogårdsgatan 11. 

Det stora evenemanget i vår blir annars 

Släktforskning Sydost den 1 april i Folkets 

Park, Oskarshamn, då vi är lokalarrangör  

medan Blekinge Läns Släktforskarförening, 

BLSF, Kalmar Läns Genealogiska Förening, 

KLGF och Kronobergs Genealogiska 

Förening, KGF är medarrangörer. 

 

Arkiv Digital är redan anmälda liksom 

Landsarkiven i Lund och Vadstena. DIS-

Småland och DIS-Syd kommer också. 

Centrala Soldatregistret i Skövde har anmält 

sig med Björn Lippold. 

Samarbetet med Jönköpingsbygdens 

Genealogiska Förening fortsätter för att få 

med så många församlingar som möjligt på 

både JBGFs och PLFs CD-skivor för 

Jönköpings län. 

Vi önskar hjälp med registreringen av födda, 

vigda och döda i mellersta Kalmar län och 

östra delen av Jönköpings län, men även 

övriga delar. Johan Gidlöfs arbete med 

program för in- och utflyttade liksom 

husförhörslängder fortskrider. 

På PLFs hemsida www.plfoskarshamn.se ser 

man vad som pågår och vad som är ledigt att 

börja registrera. Kontakta Morgan eller mig 

om du undrar över något.  

De som inte har betalat medlemsavgiften får 

inbetalningskort med detta nummer av PLF-

Nytt. 

Sam Blixt 

 

Kallelse 

PLF i Oskarshamn håller årsmöte 

Lördagen den 11 februari, kl. 14.00 

i PLF-lokalen, Kyrkogårdsgatan 11. 

 

Mötesförhandlingar 

Föreningen bjuder på kaffe 

 

Arkeolog Michael Dalin föreläser om:  

Sjöfarare eller skärgårdsbönder 

En berättelse om fem gravlagda på Simpevarpshalvön 

 

Välkomna  

Styrelsen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

och distribution av CD-skivor.  

Birgitta Dahleman, biblioteksansvarig  

Ingvar Andersson, suppleant  

Inga-Lill Björkman, suppleant, materialansv.  

och inventarielista 

Sven-Åke Fogelqvist, vice kassör 
 

Revisorer 
Bernt Johansson, sammankallande  

Per-Gunnar Jörke 

Gerd Jonsson, suppleant 
 

Valberedning 
vakant 

Styrelsemöten 
Styrelsen har haft nio ordinarie styrelsemöten 

 

Allmänna möten 
 

20160213 - Årsmöte 
i PLF-lokalen på Kyrkogårdsgatan 11. 

Efter mötet berättade Thomas Gren om 

Oskarshamn i gamla tider och visade bilder..   

20160319 - Släktforskningens dag 
hade vi  många besökare och fick några nya 

medlemmar. 
 

20160409, Släktforskning i Sydost den 9 april 

 i Allhallen, Hovmantorp 

Inga-Lill Björkman, Sam Blixt, Britt Maria 

Ekstrand och Gunnar Håkansson deltog. 

20160521 - Föreningsmöte i Oskarshamn 

Anders Berg och Urban Lindström visade  

sjöfolkets egen databas Sjökistan. 

 

Släktforskardagarna 2016 i Umeå  

den 19-21 augusti, där vi var representerade på 

riksstämman på fredagen och i utställningsmontern på 

lördag - söndag. Inga-Lill och Sam deltog. 

I Umeå blev vi ombedda att arrangera Släktforskning 

Sydost i Oskarshamn den 1 april 2017.   

 
 

20160917 - Föreningsmöte i PLF-lokalen 

Efter mötesförhandlingarna visade Sam bilder och 

berättade hur man hittar förfäder till 

svenskamerikaner i Småland och övriga Sverige. 

20161119 - Föreningsmöte i PLF-lokalen 
Efter mötesförhandlingarna berättade Eva-Lott 

Harrysson om Fredriksbergs Herrgård och dess 

historia. 

Under hösten inleddes samarbetet med 

Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening  

vilket innebär att vi  byter data med varandra för 

Jönköpings län. 

 

Övriga framträdanden under året 
Släktforskningslördag i Mönsterås Bibliotek, den 30 

januari hade vi många besökare och sålde flera CD-

skivor. 

Kullerbyttan, Teatergalleriet, Larmtorget, Kalmar 

den 2 juli. 

Hornmarken, Horn den 9 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. 
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 nästan  

5 410 000 poster. 

 

Verksamhetsberättelse för PLF Oskarshamn 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 121 utkommer den 26/4 2017.  

I redaktionen: Ulf Waltersson (ansvarig utgivare).  

Övriga styrelsemedlemmar deltar i det redaktionella arbetet.  

Medlemmar i PLF efter PLF-nytt nr 119 2017-01-10 

 Nr Namn Postadress Postnr Postort Land Telefonnr 

 3395 Ulf Arnesson Tunnlandsvägen 5  Lgh1304 168 36 BROMMA 08-80 59 36 

 3396 Anneli Wistrand Bergsvängen 8, Sjunnen 570 15 HOLSBYBRUNN 0383-506 05 

 3397 DIS-FILBYTER, Birgitta Karlsson Blåeldsvägen 10 A 589 63 STUREFORS 013- 

 3398 Christer Nilsson Lindhultsgatan 7 598 30 VIMMERBY 0492-104 17 

 3399 Klas Fjällrot Byåkersvägen 42 238 35 OXIE 040-54 63 25 

 3400 Gunnar Apelfors Västmannagatan 41  Lgh 1701 113 25 STOCKHOLM 08- 

 3401 Annika Nilsson Vikingsgatan 9  Lgh 1104 572 55 OSKARSHAMN 0491- 

 3402 Ragnar Dyrlund-Kristiansen Ruriks väg 4 237 31 BJÄRRED 046- 

 3403 Per Alsö Ektorpsgatan 242 603 74 NORRKÖPING 011-13 58 28 

 3404 Ronny Lindberg Svinövägen 70 392 36 KALMAR 0480-278 90 
  
 3405  Pelle Berglund Norra Näsby 111 386 92  FÄRJESTADEN 0485-334 74 

 11 nya medlemmar sedan PLF-nytt nr 119, totalt 1492 medlemmar 
 

mailto:sam.blixt@telia.com
mailto:gunnarhakansson@oskarnet.net
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mailto:ulf@waltersson.com
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Släthult-Krubb-Ruda Gård, Forts. från föreg. nr av PLF-Nytt 

 

9:o  I tour med öfrige torpare med en häst, Harfva, välta o. Kupa vårsäden. 

10:o  Underhålla den del av Torpets landsväg, som är eller kan blifwa torpet tilldeldt. 

11:o  Lemna wid N. N. efter tillsägelse årligen En fot aska, 3 kannor lingon, 3 kannor 
hallon. 

12:o  Torparen skall skyndsamt fortskaffa bref och budning efter av mig eller mitt ombud 
bestämd ordning. Han skall också förrätta budning till sina grannar. 

13:o  Allt arbete, som utgöres, sker på torparens egen kost och med egna werktyg. 
Torparen bör hålla 2: ne Drögar samt ett årder. 

14:o  Egaren förbehåller sig att låta brandförsäkra torpets åbyggnader och torparens 
lösöre för hwilket allt torparen erlägger brandstodsafgiften, hwilken, om torpet 
genom eld skulle förstöras, för byggnaderna tillfaller egaren, och är torparen skyldig 
biträda med arbete och körslor wid nytt torps uppbyggande, emot ersättning; Har 
torparen eller hans folk warit förwållande till eldens uppkomst, erhåller han ingen 
ersättning för sitt arbete. 

15:o  Answara för torpets utlagor och onera efter lag och husesyns förordningar, torpet 
wäl häfda och i stånd hålla, såwäl till byggnad, åker, äng, stängsel, hagar och 
diken, samt följakteligen wid ett blifwande afträde, i enlighet med då på torparens 
bekostnad skeende husesyn, ersätta den brist, som för försummelse härutinnan 
kan uppstå. 

16:o  Torparen får i sin tjänst ej antaga annat än ogift folk, som skall av jordegaren eller 
dess ombud godkännas för att få utgöra dagswerksskyldigheterna. 

17:o  Torparen skall väl sköta sitt torp, upprensa alla diken och vattenledningar, minst en 
tredjedel av torpets åker skall årligen trädas; sista brukningsåret får ej användas 
mera gödsel till wårbruket än att den afsedda trädesjorden kan med återstoden af 
gödseln, tillräckligt gödslas. 

18:o  Torparen förbjudes strängeligen wid laga answar, att utan tillåtelse hugga växande 
träd, bortföra skogseffekter eller brutet löf, från torpet sälja eller bortföra gödsel 
eller foder, intaga eller hysa främmande eller illa kända personar, som ej äro i hans 
bröd eller laga tjenst stadda eller å torpet hålla lekstuga eller dryckesgillen warder, 
om han härmed beträdes, utan åtnjutande af laga fardag, från torpet skiljd. Vid 
blifwande afflyttning tillfaller allt foder torpet utan ersättning. 

19:o  Nödigt virke till underhåll af åbyggnader samt redskap erhåller torparen efter därom 
gjord anmälan och skedd utsyning. Till wedbrand får å anvisad plats i skogen tagas 
windfällen och grenar, men ej på rot stående träd, wid det ansvar, som lagen för 
skogsåwerkan bestämmer. 

20:o  Löfbrott erhåller torparen efter afstämpling så mycket som torpets löfskog med 
iakttagande af dess framtida bestånd, årligen kan medgifwas, men af björket 
erhåller ej torparen mera än det, som blir utsynt till underhåll av hans redskap, utan 
skall han ordentligt afqvista detta och lägga i högar före den 1 Nowember hwarje 
år, i motsatt fall legas derför på torparens bekostnad och förlorar han sin rätt att 
följande året få något löfbrott. 

21:o  Då torparen förrmärker skogsåverkan, stöld eller ohägn å gårdens ägor eller 
tillhörigheter är han skyldig att hos jordegaren eller dess ombud sådant genast 
tillkännagifwa wid äfventyr att han i motsatt fall anses delaktig i brottet. 

22:o  Skulle torparens egna kreatur inkomma på gårdens egor ersätter han för hwarje 
gång sådant händer Ett karldagswerke för hwarje djur, utom ersättning för den 
skada som djuret kunnat föröfwa. 

 



23:o  Karldagswerkena börja wid gården kl. 4 om morgonen från den 1 April till den 1 
Oktober och slutar kl 9 på aftonen eller sednare, då arbetets skyndsamhet sådant 
påfordrar. Hjondagswerkena börja under denna tid kl. 1/2 8 på morgonen och sluta, 
som karldagswerkena är bestämdt. Under den öfriga tiden på året börjar arbetet i 
dagningen och slutar i skymningen. Arbetare, som ej infinner sig på bestämd tid, 
erhåller blott 3/4 dagswerke. 

24:o  Försummar torparen att utan anmäldt och af jordegaren godkändt laga förfall, 
utgöra här förut beskrifne skyldigheter ökas då han för hwarje gång sådant händer 
dubbelt så mycket, som den skyldighet hwaruti han brutit; försummar torparren att 
frambära bud till sina grannar, då derom är tillsagde ersätter han hwarje gång En 
Riksdaler och answarar torparen i hwarje förekommande fall för sitt folk. 

25:o  Torparen får ej hafwa mer än en häst och får ej mera än en gång i veckan köra för 
främmande personer, ware sig skjuts eller lass, af hwad beskaffenhet som helst, 
utan skall han då dertill begära tillåtelse af jordegaren eller dess ombud; skulle 
detta uraktlåtas, göre torparen lika lång skjuts för gården utan ersättning. 

 

26:o  Då torparen mottager torpet med utsådd höstsäd, är han skyldig att wid ett 
blifwande afträde lemna utsådd 7 fot råg i 1 1/4 tunnland wäl häfdad, dikad och 
gödslad jord utan ersättning; har torparen ej emottagit torpet utsådd, skall han 
likwäl wid afträde lemna det uppsådd som ofwan synes, men erhåller då, såwida 
han ordentligt beredt och sådt jorden, dubbla utsädet; i motsatt fall beror det på 
jordegaren huru mycket han kan få. 

27:o  Uppsägningen af detta contrakt är ömsesidig, med rättighet för torparen att derwid 
tillgodonjuta laga fardag; men skulle han försumma att fullgöra föreskrifna wilkor 
eller beträdas med oärlighet eller ett otillbörligt uppförande i öfrigt, är han skyldig att 
på tillsägelse genast afflytta från torpet med förlust av wexande gröda. 

28:o  Af detta contrakt är 2 exemplar upprättade, hwaraf det ena förwaras af jordegaren 
och det andra af torparen." 

 

Vi fortsätter vägen framåt och kommer till… 
 

Tvinghult. Holmen 1:4 
     
Ryggåsstuga:  
I kontakt med nuvarande ägare år 2003, Bength Johansson, Fliseryd berättar han 
att huset som har längsgående takbjälkar d v s en Ryggåsbyggnad kan vara från 
1700-talet. 
Tidigare takbräder från nock till takfot med skåror i bräderna för avrinningens skull, 
finns kvar under nuvarande tegeltak. Lertegel byttes ut av Adolf Johansson. Han 
kommer också ihåg att i samband med renovering hittades tidningar med gammal 
stil, klistrade på väggarna, som var dåtidens isoleringsmaterial. 
 
Nu går vi in och tar del av Margit Svanströms anteckningar från studiecirkel 
tillsammans med bl a Axel Gustavsson, Gillberga, som är född här: Citat:  

 

Tvinghult, har varit torp under Åsebo, och finns med på husförhörslängderna 
Fliseryds socken från 1784 men ligger i dag i Högsby Kommun. 
 När det byggdes upp eller hur gammalt det är finns inga belägg för.  
Tvinghult upphörde som torp 1914, då det avsöndrades och blev en egen fastighet, 
som är kvar än idag. 
År 1784 och fram till 1795 fanns här torparen Peter Svensson med familj. Sedan är 
det uppehåll i kyrkoskrivningarna till 1820, då en ny torpare övertagit.  



Han heter Jon Svensson och bor med sin hustru kvar i Tvinghult till på 1840-talet. 
Under tiden tar hans son Sven över torpet. Sven Jonsson o h h Johanna Maria 
Svensdotter fick 10 barn. När de båda avlider med ett par års mellanrum, Sven 74 
år Johanna 69, finns endast barnen Per August, som är lam, och Emma Lovisa, 
som är ofärdig, kvar på torpet. Då är året 1890. 
 
Redan 1877 har som det står i synekontraktet ”arrendatorn af Gubbemåla 
emottagit torpet till brukning”. Han heter Olof Persson och brukar Tvinghult till 1891.  

Enligt nämnda syneprotokoll skall å torpet befintlig ladugård, loge och lador flyttas 
till Gubbemåla varför någon syn å dem ej företogs. Synen sker på ”begäran Af 
Fröken Cecilia af Harmens på Ruda”.  

K.A. Söderlund (troligen förvaltare) deltar ”å Egarinnans vägnar”. 

Olof Persson hade anmodat torparen Sven Nilsson i Krubbetorp att å sina vägnar 
övervara synen. 

Mellan B.A. Vindal (ägare till Ruda Gård och Åsebo) och Karl Nilsson skrevs ett 
kontrakt 1891 på torpet. Redan efter ett år undertecknades en skrivelse av Karl 
August Andersson från Huseby under Berga att torpet överlämnades till honom på 
samma villkor som Karl Nilsson haft. Han tillträder 14 mars 1893 och i 
tillträdesssynen finns inga andra hus än boningshuset med, varför man förmodar 
att övriga hus blev flyttade till Gubbemåla.” Slut på citat. 

Fortsättning i nästa nummer. 

 

 

 

 

Nytt eller uppdaterat i databasen från oktober månad 2016 

Datum Församling Kod Födda Vigda Döda Inflytt. Utflytt. Husf 

20161005 Vetlanda stadsf. 
VET 1941-1942           

20161005 Mönsterås 
MÖN 1943-1944           

20161005 Mönsterås Köping 
MÖK 1940-1944           

20161006 Kalmar stadsf. 
KST       1825     

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 

20161016 Vårdnäs 
VÅS       1776-1785 1776-1785   

20161018 Hässleby Mariannelund 
HÄS 1724-1859 

1770-1800 
1724-1859       

1821-1848 

20161021 Ekeberga 
EKB 1900-1925           

20161031 Karlstorp 
KAT 

1750   

1750-1759       
1759   

1799   

1942   

http://www.plfoskarshamn.se/url/?response=226
http://www.plfoskarshamn.se/url/?response=233
http://www.plfoskarshamn.se/url/?response=233
http://www.plfoskarshamn.se/url/?response=232
http://www.plfoskarshamn.se/url/?response=236
http://www.plfoskarshamn.se/url/?response=230
http://www.plfoskarshamn.se/url/?response=243
http://www.plfoskarshamn.se/url/?response=250
http://www.plfoskarshamn.se/url/?response=236
http://www.plfoskarshamn.se/url/?response=244
http://www.plfoskarshamn.se/url/?response=216
http://www.plfoskarshamn.se/url/?response=240
http://www.plfoskarshamn.se/url/?response=226


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Databasen innehåller idag 5 409 932 poster 

Datum Församling Kod Födda Vigda Döda Inflytt. Utflytt. Husf.

1750-1759 1750-1759

1799-1942 1799-1957
1793-1989
1991-1999
1725-1727
1730
1734-1746
1748-1781
1783-1811
1813-1949

20161116 Bankeryd BAN 1947-1967

20161116 Barnarp BAA 1901-1970

1901-1917
1947-1949

20161117 Fliseryd FLI 1934-1940

20161117 Gränna Stadsf. GRS 1951

20161117 Hakarp HAK 1901-1971

20161118 Huskvarna HUS 1911-1970

20161119 Järsnäs JÄN 1901-1949

20161119 Järstorp JÄT 1900-1966

20161120 Jönköpings Kristina JÖK 1900-1966

20161121 Jönköpings Sofia JÖS 1900-1971

20161121 Lekeryd LEK 1947-1967

1900-1949
1951-1972
1810
1833-1835
1850-1882
1884-1924
1926-1934
1936-1940
1947-1949
1900-1955
1962-1963
1967-1970
1900-1923
1947-1949
1967
1900-1942
1947-1949
1967
1900-1949
1967

20161130 Skärstad SKS 1900-1967

1900-1949

1953-1967

1900-1949

1953-1967

1900-1949

1967

1900-1949

1953-1967

20161205 Gräsgård GRÄ 1690-1945 1690-1946

20161206 Mellby MEL 1766-1895 1767-1895 1767-1895

20161206 Nye NYE 1699-1943 1696-1947 1697-1999

20161203 Ölmstad ÖLM

20161201 Öggestorp ÖGG

20161201 Ödestugu ÖDE

20161130 Svarttorp SVA

20161129 Rogberga ROG

20161129
Norrahammar fd. 

Sandseryd
NOH

20161124 Norra Unnaryd NUN

20161124 Månsarp MÅN

20161124 Mulseryd MUL

20161122 Ljungarum LJR

20161117 Bottnaryd BOY

20161115 Angerdshestra ANG

20161114 Kråkshult KHU 1793-1943 1793-1955

20161102 Karlstorp KAT



 

 

 

 

 

 

 

 

TIDPLAN FÖR 2017 

År Vecka Dag Tid Verksamhet Lokal 

2017 4 25-jan   PLF-Nytt 120   

  5 01-feb 17.00 Styrelsemöte Kyrkogårdsgatan 

  6 11-feb 14.00 Årsmöte -"- 

  9 01-mar 17.00 Styrelsemöte   

  11 18-mar 10-16 Släktforskningens dag -"- 

  13 29-mar 17.00 Styrelsemöte -"- 

  13 01-apr   Släktforskning sydost Folkets park 

  17 26-apr   PLF-Nytt 121   

  18 03-maj 17.00 Styrelsemöte Kyrkogårdsgatan 

  20 20-maj 14.00 Föreningsmöte -"- 

  22 07-jun 17.00 Styrelsemöte -"- 

  31 02-aug 17.00 Styrelsemöte -"- 

  34 23-aug   PLF-Nytt 122   

  34 25-27 aug   Släktforskardagar Halmstad 

  36 06-sep 17.00 Styrelsemöte Kyrkogårdsgatan 

  38 23-sep 14.00 Föreningsmöte -"- 

  40 04-okt 17.00 Styrelsemöte -"- 

  43 25-okt   PLF-Nytt 123   

  44 01-nov 17.00 Styrelsemöte Kyrkogårdsgatan 

  46 18-nov 14.00 Föreningsmöte -"- 

  49 06-dec 17.00 Styrelsemöte -"- 

2018 2 10-jan 17.00 Styrelsemöte -"- 

  5 31-jan   PLF-Nytt 124   

  6 07-feb 17.00 Styrelsemöte Kyrkogårdsgatan 

  7 17-feb 14.00 Årsmöte -"- 

För de som inte har betalat medlemsavgiften för 2017 före den 16 januari 

bifogas inbetalningskort för 2017. Det vore tacksamt om de som betalar 

via internet i första hand anger medlemsnumret och i andra hand namnet, 

det underlättar registreringen av inbetalningarna. Betala gärna senast 28 

februari 2017. Ange gärna e-postadressen om du har en sådan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 40 09 38-7 

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 26/4 2017 

Välkommen till våra lokaler på Kyrkogårdsgatan 11 

Måndagar 1700 - 1900.  Ansvariga: 

30/1 Sam Blixt o Leif Rydström 20/3 Ulf Waltersson o Birgitta Dahleman 
6/2 Gunnar Håkansson o B M Ekstrand 27/3 B M Ekstrand o Ingvar Andersson 
13/2 Anders Rotviker o Birgitta Dahleman 3/4 Sven-Åke Fogelqvist o Inga-Lill Björkman 
20/2 Sven-Åke Fogelqvist o B M Ekstrand 10/4 Gunnar Håkansson o Anders Rotviker 
27/2 Sam Blixt o Leif Rydström 24/4 Inga-Lill Björkman o Ingvar Andersson 
6/3 Gunnar Håkansson o Ulf Waltersson 8/5 Sam Blixt o Leif Rydström 
13/3 Ingvar Andersson o Anders Rotviker 15/5 Inga-Lill Björkman o Ulf Waltersson 

Vi har även öppet torsdagar kl 1400 - 1600 udda veckor fr o m den 2 feb 

2/2 Anders Rotviker 30/3  Gunnar Håkansson 
16/2 Sam Blixt 27/4 Birgitta Dahleman 
2/3 Sven Fogelqvist 11/5 B M Ekstrand 
16/3 Inga-Lill Björkman    

Vill ni ha telefonkontakt kan ni ringa dessa tider: 0491-76 08 78 
Tisdagsgruppen startar 10/1 kl.1300 - 1600, B M Ekstrand 

Onsdagsgruppen startar 11/1 kl. 900 - 1200, Sam Blixt 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avsändare  

PLF 

Box 23 

572 21  OSKARSHAMN 

 

Vid obeställbarhet återsänd till ovanstående adress 

SVERIGE 
PORTO 
BETALT B 

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://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. 
 
 

Vid adressändring skicka den till 

info@plfoskarshamn.se 

och till  

sam.blixt@telia.com 

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

