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Foto: M. Waltersson
När stenhuggerifirman Kessel & Röhl en gång startade sin verksamhet växte ett
litet samhälle fram. Kärnan i det nya samhället blev den s.k. Stenvillan i Vånevik
med bostad och kontor.

Kasernen var den första
arbetarbostaden.

För tredje året anordnades
”Släktforskning i Sydost”
i Oskarshamns Folkets park av:

Person & Lokalhistoriskt forskarcentrum, Kronobergs Genealogiska Förening, Kalmar Läns
Genealogiska Förening och Blekinge Släktforskarförening.

Birgitta Dahleman
och Anna-Stina Johansson
var två av dagens värdar

En sista genomgång inför Släktforskardagen
i Oskarshamns Folkets Park

Den tredje anordnade släktforskardagen, den
första för min personliga del - som gav mersmak!!
Aldrig hade jag anat vad som ryms i begreppet
släktforskning. Det utvecklas hela tiden och
rymmer så mycket information om våra förfäder,
hur och var de levde men ger även perspektiv på
vem vi själva är och varför.
Det blev en välbesökt mässa som omfattade allt
från det man som nybörjare förknippar med ordet
släktforskning, alltså sökande efter bortgångna
släktningar till sökande efter människor inom
olika yrkeskategorier, såsom bönder, smeder,
båtfolk, husarer m.fl.
Representerade var också flera hembygdsföreningar, där man kunde få hjälp i sökande
efter gods och gårdar.

Här kunde man få hjälp av PLF-Oskarshamns duktiga medarbetare:
Britt Maria Ekstrand, Gunnar Håkansson, Inga-Lill Björkman, Anna-Stina Johansson, m fl.

Här fanns också utställare inom arkeologi,
demografi, DNA- forskning det var en riktig
Aha-upplevelse, Landsarkiven från Lund och
Vadstena som rymmer otroligt mycket
information.
Med fanns även Michael Dalin som f ö
kommer till PLF-Oskarshamn för att berätta
mer om sin gren.
Det var också roligt att se hur de olika
utställarna exponerade sina föreningar
allt ifrån vikskärmar med fotografier med
tillhörande historia, till datorer
uppställda på kuber, stora
visningsskärmar, sökdatorer och så lite
godis att bjuda besökarna på!

Michael Dalin, här med Ulf
Waltersson från PLF-Oskarshamn

Det fanns också goda möjligheter till fika
och att umgås, träffa bekanta som man
inte sett på länge som också ledde till
intressanta samtal om bygden och
gemensamma kopplingar!!
Tack till alla som gjorde denna mässa
möjlig!!
Monica Waltersson
Mässbesökare

Kallelse
PLF i Oskarshamn håller föreningsmöte
Lördagen den 20 maj, kl. 14.00
i PLF-lokalen, Kyrkogårdsgatan 11.
Mötesförhandlingar
Föreningen bjuder på kaffe
Albin Ekenberg föreläser om:
Hur släktforskning med DNA fungerar och har även Kit för test
Välkomna
Styrelsen

PLF:s styrelse och uppdrag under verksamhetsåret 2016
Namn

Uppdrag

Telefon

E-post

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

ordförande, dataansv.
v. ordf.
sekreterare
redaktör
v.sekr., ansv. brevfr.
kassör
styrelseledamot, vice kassör
ansv. mailfrågor, dataansv.
biblioteksansvarig
suppleant, mtrl inv. ansv
suppleant,
suppleant
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 – 154 93
0491 - 186 55
072-339 11 01
070-60 331 91
0491 - 183 59
0491 – 17144

sam.blixt@telia.com
gunnarhakansson@oskarnet.net
leif.rm@telia.com
ulf@waltersson.com
elga@telia.com
anders.rotviker@telia.com
fogelqvist.sven-ake@hotmail.se
bm.ekstrand@telia.com
b.dahleman@hotmail.com
ingalill.bjorkman1@gmail.com
ingvar.an@hotmail.se
anna-stina_johansson@telia.com

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 122 utkommer den 23/8 2017.
I redaktionen: Ulf Waltersson (ansvarig utgivare).
Övriga styrelsemedlemmar deltar i det redaktionella arbetet.

ORDFÖRANDE HAR ORDET
Vi har haft ytterligare en mild och ganska snöfri
vinter, men hoppas på en varm vår och gärna
regn på nätterna, det har ju varit mycket torrt i
markerna.
Vi vill börja med att tacka alla som skänkt pengar
och andra gåvor, i samband med erläggandet av
medlemsavgiften för 2017.
Mer än femtio medlemmar har skänkt över 4 300
kr, vilket är ungefär som förra året. Vi vill också
tacka alla som hjälper till med registreringen av
poster i databasen. De 190 medlemmar som
ännu inte har betalat medlemsavgiften får en
separat påminnelse i någon form. I första hand
på e-post eller telefon. Vi vill uppmana alla som
har e-post att mejla denna adress till oss,
antingen på info@plfoskarshamn.se eller till mig,
sam.blixt@telia.com.
Vi vill också tacka Attraktiva Oskarshamn, Arkiv
Digital och Audio Video, som sponsrade oss för
att vi arrangerade Släktforskning i Sydost i
Oskarshamn.
Både vid Släktforskningslördag på Biblioteket i
Mönsterås den 4 februari och vid
Släktforskningens dag den 18 mars i PLFlokalen, hade vi många besökande, som i första
hand ville ha hjälp med sin släktforskning. Där
deltog också Sjöfararkusten och visade hur man
kunde hitta sjömän, rederier med mera. Sjökistan
från Kalmar län har Sveriges längsta kust.
Själv deltog jag i Sveriges Släktforskarförbunds
Samrådskonferens i Uppsala den 4-5 mars. Man
tog upp varför Kungliga Biblioteket inte släpper
gamla tidningsurklipp fritt på nätet. Vi föreslår ett
upprop mot detta. Klicka på
http://www.genealogi.se/upprop/
PLF tillsammans med BLGF, KLGF och KGF
arrangerade 'Släktforskning i Sydost' i Folkets
park, Oskarshamn den 1 april.

Som vanligt deltog Arkiv Digital
Där hade vi utställare med ett brett urval från
arkeologi till DNA.
Nytt för i år var Bygdeband Sverige, från Sveriges
Hembygdsförbund som visade fotografier på
personer, företag, affärer och liknande från hela
1900-talet liksom några hembygdsföreningar från
mellersta Kalmar län. DNA som demonstrerades
av Albin Ekenberg hade kö hela dagen.
Den 8 juli deltar vi på Hornmarken i Horn där vi
demonstrerat släktforskning med hjälp av PLFs
och andra CD-skivor liksom släktforskning på
Internet sedan 1993.
Vi vill gärna ha hjälp med registrering av födda,
vigda och döda i mellersta delen av länet och östra
delen av Jönköpings län.
Titta på PLFs hemsida
http://www.plfoskarshamn.se,
gå där till PLF-menyn och därefter till respektive
kommun i Kalmar eller Jönköpings län. Där ser
man vad som finns registrerat i varje socken eller
församling. Kontakta oss snarast.
Vi kommer nämligen att ge ut en ny version av
CD-2 till riksstämman och släktforskardagarna i
Halmstad den 26-27 augusti. Då är det dags för
ny version av CD-2. Vi hoppas att vi får in mer
uppgifter från Hultsfred, Högsby, Mönsterås och
Oskarshamn samt de östra delarna av Jönköpings
län, således Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda
kommuner.
Under 2017 fortsätter Johan Gidlöf arbetet med del
två av förbundets presentationsprogram för
sökning av personer i husförhörslängder, in- och
utflyttade med flera typer av data som är värdefulla
för släkt- och hembygdsforskare.
Sam Blixt

Forts. från PLF-Nytt 119

Så år 1955 fick jag tillfälle att sälja huset och gjorde det och flyttade hit
tillbaka till Brockton och har varit här alltsedan dess. Pensionen vi får är
otillräcklig att leva på då om man har någonting får man taga av det och
lägga till så långt det räcker och de som ingenting har får lov att anlita
den ”allmänna välgörenheten”.
Både hyror och allting är så skyhögt; det är det i Sverige också efter vad
jag läser.
Men inte tänkte jag på när jag drog mig tillbaka år 1952 att jag skulle leva
så många år till. Har inte känt mig bra de senaste åren och måste följa
läkarnes föreskrifter i fråga om diet, motion o s v. tillika med mediciner,
men har en liten våning hos ett svenskt par här, nära till butikerna för
uppköp av lifsmedel och är glad så länge jag kan sköta mig själv. Har inte
mer så mycket behov av sällskap som jag tyckte var behövligt förr, men
känner mig inte så ensam mer. Har ju telefon, så det är inte någon dag
utan jag har samtal med någon på dan. Och nästan varje dag går jag ner
och språkar svenska med mitt värdfolk. Jag tänker ofta på min bror Alfred
den ende nu levande av min 5 syskon. Det är synd att hans hustru skall
vara så plågad av astma som gör det behövligt för henne att gång på
gång komma in på lasarettet i och för behandling, vilket gör det
nödvändigt för dem att bo i stan. Om de kunde vara där på vintern och
sen hemma på Drag om sommaren så gingo det väl an, men de kan ju
inte det.
Men så har ju de sina båda döttrar där och det är ju ett sällskap för dem.
Ja, nu har jag skrivit ett mycket längre brev än jag ämnade i början. Men
du ville ju veta allt om vår familj. Har skrivit nu om de många tråkigheter
och sjukdomar i vår familj så jag inte behöver skriva så mycket om dem
igen och dymedels framkalla det i minnet.
Önskar dig och din man bästa medgångar och att han får en god
anställning och du får nog säkert tillfällen till arbete som sjuksköterska.
Hälsa din far och mor så mycket skulle vara roligt att få några rader från
honom någon gång. Då han skrev sist så skrev han att han tillvärkade
skor i mindre skala. Undrar om han gör det ännu. Det är så många
skoarbetare här som är utan arbete. Skoreparatörerna däremot synes ha
fullt upp att göra.
Med de vänligaste hälsningar
från din farmors bror
Oscar

Och därmed är brevväxlingen avslutad.

Medlemmar i PLF efter PLF-nytt nr 120

2017-04-12

Nr
Namn
3406 Monica Haines

Postadress
Djurängsvägen 35 C Lgh 1002

Postnr
393 54

Postort
KALMAR

3407 Göran Rosén

Storgatan 24

570 91

KRISTDALA

0491-705 10

3408 Erling Carlsson

Box 3122

531 03

VINNINGA

0510-504 25

3409 Henrik Danielsson

Hedborns gata 18

584 37

LINKÖPING

013-474 18 82

3410 Lennart Stenkvist

Stensbergsvägen 19 Lgh 1201

392 44

KALMAR

0480-126 39

3411 Ove Johansson

Forsa 208

383 91

MÖNSTERÅS

0499-128 30

3412 Bertil Edvardsson

Brändetorp 111

361 94

ERIKSMÅLA

3413 Monica Jonsson

Skansvägen 26

384 40

ÅLEM

3414 Håkan Johansson

Emnabo 304

385 93

TORSÅS

3415 Suzanne Elfsö

Kvällsvägen 8 Lgh 1104

146 31

TULLINGE

3416 Sven Magnusson

Björkvägen 5

459 31

LJUNGSKILE

3417 Ingemar Lindblad

Jätten Tings gata 9

387 50

KÖPINGSVIK

0485-724 04

3418 Jan Nilsson

Knutsbovägen 2 A Lgh 1202

572 40

OSKARSHAMN

0491-139 72

3419 Monica Fogelqvist

Oscarsgatan 16

273 33

TOMELILLA

0417-49 75 85

3420 Maini Langpohl

Vasaltsvägen 39

269 93

BÅSTAD

3421 Folke Berglund

Famnstigen 4

587 39

LINKÖPING

013-16 32 48

3422 Karl-Axel Skoglund

Uppgränna Bultagård 6

563 91

GRÄNNA

0390-211 30

3423 Mikael Eidert

Transtorpsvägen 14

382 33

NYBRO

0481-178 64

18

Land

Telefonnr
0480-47 93 90

08-778 71 21

nya medlemmar sedan PLF-nytt nr 120

TIDPLAN FÖR 2017
År

Vecka

Dag

2017

17

26-apr

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

44

01-nov

17.00

Styrelsemöte

Kyrkogårdsgatan

46

18-nov

14.00

Föreningsmöte

-"-

49

06-dec

17.00

Styrelsemöte

-"-

2

10-jan

17.00

Styrelsemöte

-"-

5

31-jan

6

07-feb

17.00

Styrelsemöte

Kyrkogårdsgatan

7

17-feb

14.00

Årsmöte

-"-

2018

Tid

Verksamhet

Lokal

PLF-Nytt 121

PLF-Nytt 123

PLF-Nytt 124

Släthult-Krubb-Ruda Gård forts. från föregående nr….

Nu kommer våra guider för Rudadokumentationen år 2003 och berättar vidare.
Med oss har vi nu Lisbeth Andersson, Oskarshamn vars farfar var torpare här,
Svea Bengtsson född och uppvuxen på Krubbetorp;
samt Bength Johansson Fliseryd, nuvarande ägare berättar:
Familjen Karl Petter Andersson f 1862 o h h Anna Elisabeth Svensdotter f 1860 i
Örnås, Fliseryds socken, flyttade in i huset. Även de handikappade syskonen Per
August och Emma bor kvar.
Efter försäljningen av torpet flyttar Karl Andersson 1915 till Nystugan, under Ruda
Gård /Åsebo.
I torparkontraktet från 1891 och synesprotokollet 1877 står Tvinghult som torp
under Ruda, med 3 dagsverken i veckan, som utgöres i Ruda, medan näraliggande
Krubbetorp vilket liksom Tvinghult låg på Åsebo gamla ägor, alltid gjorde
dagsverkena vid Åsebo.
Barn: Sigrid
Ida
Agda
Oskar
Ester

f. 1886 i Mönsterås.
f. 1887
f 1891
f. 1893, arbetade som flottare under våren på Emån, senare på
Jungnerfabriken, Fliseryd
f. 1896, gift Danielsson, bosatt i Bråten, RudaGård

Axel

f. 1897, delägare av Möbelfabriken Carlsson och Carlkvist / Co

Gerda

f. 1900, gift med Oskar Andersson, Horvan och bosatta i Ruda.
se Storgatan.
Nils Erik Verner f. 1901
Erik
f. 1902 reste till USA.
Inhyse enligt husförhörslängderna: Per August Svensson, lam,
Emma Lovisa Svensdotter
Torparen Karl Petter Andersson / Sundkvist bor kvar och brukar torpet till den 31/10
1915 då han flyttar till Nystugan. Död 1918. Hustrun Elisabeth (Betty) flyttade in i
Babtistkapellet, död 1957.
Omhändertagna Emma Svensdotter flyttar från Tvinghult till Fliseryd 1916.
Ägare till Tvinghult 1914: Bror Elis Lindkvist.
1922: Nils Erik Eriksson, gift med Emelia. Emelia flyttade senare till Sandås, Gillberga.
Barn: Anna
f. 1912. Blev gift med
Axel Gustavsson, f. 1908, bosatta i Gillberga.
Axel Gustavsson var skogvaktare på Ruda Gård. Han har bidragit med mycket
av den historik som Margit Svanström fått fram i sin studiecirkel om torpen
under Ruda Gård och Åsebo.
Karl, även han bosatt i samma hus som modern.
Karl Eriksson var s k ”bokagent”, d v s han cyklade omkring och sålde böcker m m.
Ingeborg, flyttade till Stockholm, dottern Maj-Britt var en tid bosatt i Tvinghult.

Näste ägare: Ungefär 1932. Kalle Pettersson, bördig från Vissefjärda, byggde om
ekonomibyggnaderna som var fallfärdiga, dessa plockades ner och återuppfördes i en
något större byggnad. Gården hade bärighet till omkring 6-7 kor. Karl Pettersson var
ogift. Han arrenderade ut jorden i 5 år till Ivar Svensson o h h Gerda.
Barn: Sven-Bertil samt ett barn till.

Kalas i Tvinghult. Fr v: Anna (syster till Ellen Johansson), Siv-Britt, Ellen Johansson (Adolfs fru) med
Naimie på armen, mormor Hulda (från Vissefjärda). Adolf med sonen Egon framför sig, Bength,
Karl (bror till Ellen), Rune och Sigvard. Gunnel och Siv var inte födda när kortet togs.

Familjen flyttade till Tjuståsa, Oskarshamn.
Gården såldes vidare omkring 1944 till Adolf Johansson f. 1879, bördig från Barnebo,
Hornsö o h h Ellen f. 1895, bördig från Vissefjärda. Ellen var syster till Karl
Pettersson. Adolf Johansson var också ägare till Horvan som vi kommer till senare i
vår vandring. Se även i början av texten till denna fastighet.
Adolf Johansson hade varit gift tidigare men blev änkeman och gifte om sig med Ellen.
Barn i 1:sta äktenskapet:
David, Rickard, Folke, Erik, Hilding, dessa barn bodde aldrig här.
Adolf Johansson hade dessutom 3 barn u ä:
Sture, Verner och Hans, berättar hans son i andra äktenskapet, Bength Johansson
Fliseryd.

Barn i 2:dra äktenskapet:
Sigvard

f. 1926, bosatt i Malmö.

Siv-Britt

f. 1928, gifte sig med Yngve Blad, Ruda.

Rune

f. 1930, blev gift med en flicka från Grönlid, Allgunnen.
Arbetade vidjärnvägen, bosatt i Västerås.

Bength

f. 1932 arbetade på Ekhults gård, men blev handikappad genom någon
arbetsolycka, bosatt i Fliseryd. Bength kör en elektrisk rullstol, tar sig en
tur till Mönsterås eller ner till sina båda små gårdar här som vi berättar
om.(Han är en av våra guider runt dessa tre torp, vilket vi får vara
mycket tacksamma över).

Egon

f. 1934, kyrkovaktmästare i Bäckebo.

Naiemi

f. 1936, bosatt i Markaryd, Blekinge.

Gunnel

f. 1939, gifte sig med Bertil i Hagen, torp under Ruda Gård. Makarna
bosatta i Oskarshamn.

Siv

gift Hultman, bosatt i Långemåla.

Adolf

död 1951 i diabeteskomplikationer.

Ellen

många år efter i stroke.

Våra guider minns att det fanns en stor öppen spis i stora rummet. Ellen var mycket
trädgårdsintresserad, hon hade mycket blommor i sin trädgård, vilket borde finnas spår
av ännu, speciellt på våren, med lökväxter som kommer år från år. Hon satte sticklingar
i äggskal, vilket säkert var bra med tanke på den näring som äggskalet hade.
Natur och Kultur på fastigheten:
Blickar vi ut mot Emån så har vi en otroligt vacker utsikt över Emådalen och Åsebo.
Snett åt höger ser man också utängarna som tillkom under tiden Vadstena kloster ägde
gårdarna. På en fastighetskarta kan man än idag se de långa och smala skiftena som
sträcker sig ned till Emåns strand. För intresserade hänvisar vi till boken ”Kulturhistoria
ur dimma – Emåns avrinningsområde” av Coco Dedering, Länstyrelsen i Kalmar län.
Forts. följer i nästa nr…

Redaktören reflekterar
Vår databas innehåller inte hela sanningen. När du söker i databasen kan
det förekomma fel. För att få reda på sanningen måste man kontrollera
uppgifterna mot källan. I vårt fall är det de olika kyrkoböckerna ni måste söka
vidare i.
Hittar ni fel i vår databas är vi tacksamma om ni hjälper oss rätta till dem
genom att meddela oss.
Den uppmärksamme upptäcker att vi har gett ut PLF-Nytt i 30 år i och med
detta nummer. På vår hemsida hittar ni alla 120 tidigare nr av PLF-Nytt.
Förhoppningsvis kommer vi att ge ut PLF-Nytt i ytterligare 30 år!! Vi ses i
spalterna även i framtiden.

Databasen
Det finns nu 5 435 576 poster i databasen.
Antalet medlemmar i PLF är nu 1 496 varav 1 304 har betalat för 2017.
Vid föreningsmötet den 20 maj kommer Albin Ekenberg att berätta om hur
släktforskning med DNA fungerar och har även KIT för test.
Vid föreningsmötet den 23 september kommer Michael Dalin att berätta om
"Arkeologi i Misterhult".
Medlemsavgiften i PLF är 120:- per år
medan föreningar och medlemmar med utlandsadress betalar 150:- per år.
Medlemmar med epostadress ombedes meddela denna till:sam.blixt@telia.com
eller info@plfoskarshamn.se

Brevfrågor på databasen sänds till:
PLF
Box 23
572 21 OSKARSHAMN

Kostnader för brevfrågor

Tel.:PLF-lokalen 0491 -76 08 78

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

Telefontider till PLF-lokalen:
Tisdagar 1300 – 1600
Onsdagar 0900 – 1200

Vi tar 80 kr för samma tjänster till icke
medlemmar
Sänd också med ett frankerat svarskuvert.

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

Avgifterna för svar på brevfrågor sändes in via
plusgiro.

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

OBS! Sänd ej kontanter tillsammans med
sökblankett och brev.
Pengarna sänds via plusgiro.

Britt Maria Ekstrand
0491-186 55

Nästa nummer av PLF-nytt

bm.ekstrand@telia.com

kommer ut 23/08 2017

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

Avsändare
PLF
Box 23
572 21 OSKARSHAMN
Vid obeställbarhet återsänd till ovanstående adress

B

SVERIGE
PORTO
BETALT

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

