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Oskarshamns
stationshus
2017

Nässjö-Oskarshamns järnväg invigdes 1874 och ett mindre stationshus i trä byggdes. 1906
ersattes det gamla av ett nytt, ritat av arkitekten G. A Nilsson. Han skapade en säckstation med
en kompakt byggnadskropp i änden av spåren, en i Sverige mycket ovanlig lösning.
Restaureringen som just nu pågår beräknas vara avslutad i slutet av detta år.
Källa: Länsstyrelsen i Kalmar

I detta nummer:
Lusitanias förlisning 1915
Vår torpvandring fortsätter

Kallelse
PLF i Oskarshamn håller föreningsmöte
Lördagen den 18 november, kl. 1400
i PLF-lokalen, Kyrkogårdsgatan 11.
Mötesförhandlingar
Föreningen bjuder på kaffe
Albin Ekenberg föreläser än en gång om:
”Hur släktforskning med DNA fungerar”
och har även kit för test.
Välkomna / Styrelsen
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Ordförande har ordet
Efter en torr sommar var det dags att besöka
riksstämman och släktforskardagarna i Halmstad
den 25-27 augusti.
Inga-Lill Björkman, Anders Rotviker och jag åkte
på morgonen den 25 augusti. Vi började med att
sätta upp skyltar, datorer och bord i vår monter
och försöka hitta var vi kunde äta. Klockan två
var det information från förbundsstyrelsen.
Därefter följde en diskussion om SVAR skulle få
lämna ut sina tjänster kostnadsfritt.
Klockan 16.00 var det förre landshövdingen i
Halland, Karin Starrin, som valdes till ordförande
för riksstämman, som hon ledde utan några
längre diskussioner. Klockan 18.00 blev vi
bjudna på supé.
På lördagen började vi med att sälja den nya
versionen av CD-2, som omfattar mellersta
Kalmar län och Jönköpings län. Våra CD-skivor
är ju kända, så det var många som ville köpa
den nya versionen. Vi fick inte många nya
medlemmar, men sålde flera CD-skivor.
Besökarna hade också möjlighet att få hjälp med
sina släktforskningsproblem, framförallt i
sydöstra Sverige.Författaren och DNA-experten
Peter Sjölund hade kö i sin monter, nästan hela
tiden.
Vid hemvändarträffen i Ryds missionshus,
Järnforsen lördagen den 16 september,
berättade jag kort om hur man släktforskar med
PLFs användarvänliga CD-skivor. Senare på
eftermiddagen hade samhällsföreningen i
Järnforsen 20-årsjubileum i Sporthallen och då
visade jag detta med storbildsbildprojektor.

På föreningsmötet den 23 september hade vi två
föreläsare, Lars Alldén från Oslo och Michael
Dalin från Blankaholm. De presenterade två
böcker, Lars talade om sin bok, Till och från
Kvarnemålen, torparliv 1800-1950 i Fliseryd och
Michael Dalin talade och visade bilder ur boken
Oskarshamn före Oskarshamn, Från
islossning till reformation. Dessa föredrag var
mycket uppskattade.
I samband med PLFs nästa föreningsmöte den
18 november, kommer Albin Ekenberg att
fortsätta sin intressanta berättelse om hur man
kan släktforska med hjälp av DNA.
Släktforskningens dag nästa år äger rum redan
den 20 januari.
Vi har börjat att intensifiera arbetet med
registreringen av födda, vigda och döda i norra
Kalmar län och Östergötland.
För detta önskar vi hjälp av släktforskare i
både Småland och Östergötland.
Vi kommer vid släktforskardagarna i Växjö
hösten 2018 att ge ut en ny version av CD-1,
som omfattar norra Kalmar län samt
Östergötland. I Östergötland saknar vi nästan
alla församlingar i Boxholm, Mjölby, Motala
och Ödeshögs kommuner, i Vadstena har vi
ännu ingen församling påbörjad. Detta
efterfrågas av många medlemmar.
Se PLFs hemsida under länken
http://plfoskarshamn.se och välj där PLFmenyn och där Pågående arbeten.
De medlemmar, som ännu inte har betalat
medlemsavgiften för 2017 har strukits i
medlemsregistret och får inte detta nummer.
Sam Blixt

Jag är nybliven medlem i PLF Oskarshamn (Nr 3408) och har släktforskat i många år. Till en början mest åt andra
eftersom jag 1974 anställdes som skrivare på en pastorsexpedition, ett yrke som avslutades när jag gick i pension
2008. Efter pensioneringen gällde släktforskningen till största delen min egen och min hustrus släkt. 2014 slutförde jag
arbetet med en släktbok som jag gett till medlemmar i släkten. Ur den boken har jag gjort ett utdrag om en speciellt
intressant händelse som jag nu erbjuder PLF Oskarshamn att införa i PLF-Nytt om ni har intresse av det.
Erling Carlsson

En katastrof bland många andra
Min pappas gren av mina förfäder kommer från ett
ganska begränsat område. Från byar och gårdar i
Högsby socken och socknar runt omkring har män och
kvinnor bildat familjer och de har under många
generationer varit bönder. Den förste av min släkt som
ägde en gård i Valåkra – så långt jag hittills har kunnat
utreda – var bonden och nämndemannen Sven
Persson. Omkring 1720 köpte han hela eller möjligen
bara en del av Wallermansgården som ligger i den
norra – eller som den också kallades – övre delen av
byn. Den ursprungliga Wallermansgården har under
åren delats upp i flera mindre gårdar.
Omkring sekelskiftet 1799 -1800 blir Per Nilsson ägare
till gården. Han får fyra barn, två döttrar och två söner
och när han på sin ålders höst överlåter gården gör han
det genom att dela den i två lika stora delar och
sönerna Nils och Karl får var sin del. Vid första
anblicken kan man se hans handlande som rättvist och
bra. Ingen av bröderna sätts före den andre. Men
samtidigt skapar det problem, åtminstone på lite sikt.
Samma areal som tidigare brukades av en familj skulle
nu försörja två familjer varav den ena har sammanlagt
sju barn och den andra inte mindre än tio.
Wilhelm Moberg skriver i inledningen av sitt utvandrarepos
att de som utvandrade från Sverige kom ”... från de små
stugornas och de stora barnkullarnas land...”, och det
gällde inte bara i Ljuders socken.
Såhär såg många familjer ut i Småland; små gårdar eller
ibland bara ett torp och många munnar att mätta. Den
komplicerade ekvationen att en dåligt betald torpare eller en
bonde med ett litet jordbruk skulle föda och försörja en stor
barnaskara som sedan i sin tur, var och en, skulle försörja en
egen familj var inte enkel, kanske inte ens möjlig att lösa.

Åtskilliga, såväl män som kvinnor tröttnade på slitet
med jord och skog. De tröttnade på stränga husbönder
och usla arbetsvillkor och löner. De tröttnade på
fattigdom och svält och lockades genom en inte alltid
korrekt och ärlig reklam att emigrera till Amerika.
Landet där alla möjligheter fanns.
Många hade en dröm om förändring och förbättring och en
del såg inga andra alternativ än att göra den långa och
osäkra resan. Kanske de tänkte att det i alla fall inte kunde
bli sämre än de skulle ha det om de stannade kvar. En del
skulle man möjligen kunna rubricera som lycksökare, men
jag tror faktiskt att de flesta som bestämde sig för att resa
var de driftiga och företagsamma. Och det var väl också så
att de som reste var de unga och starka.
Detta sammantaget ledde till en utarmning av bygden i flera
avseenden. Mellan åren 1881 och 1910 utvandrade 1377
personer som var skrivna i Högsby församling. Av dessa
var 16 personer från min familj. Hela invånarantalet i
församlingen 1910 var 5577 personer.
En av mina släktingar som valde Nord-Amerika som sitt nya
hemland var min farmors äldre syster Emilia. När jag söker
information om henne och letar mig bakåt i tiden för att se
när hon utvandrade finner jag att två av hennes och
farmors morbröder, Sven Peter och August Vilhelm också
emigrerade, och dessutom samtidigt med henne.
Sven Peter gjorde det tillsammans med sin hustru Ida
Gustava Karlsdotter från Forsaryd som han gifte sig med
alldeles innan de reste. För alla fyra är datumet då de
lämnade fosterlandet den 8 augusti 1881.
Sommaren 1913 reste min farmor Therése morbror, Karl
Johan, till Amerika för att besöka sina släktingar.

Om Karl Johan hade planer på att bosätta sig i Amerika men
ångrade sig efter en tid där eller om resan han gjorde 1913
bara var ett planerat besök hos syskonen vet jag inte. Hur
det än var, bestämmer han sig för att återvända till
fosterlandet på våren 1915. Informationen om den återresan
förde med sig ett oanat äventyr i flera avseenden.
När jag söker i församlingsböckerna efter datum för in- och
utresor och också andra uppgifter om honom och de övriga i
syskonskaran, läser jag följande anteckning om Karl Johan:
Omkom efter besök hos syskon i Nord-Amerika på hemväg
till fosterlandet vid Cunard-linjens ångare Lusitanias
undergång vid södra Irlands kust, där den sänktes av en tysk
undervattensbåt den 7 maj 1915 under det fruktansvärda
världskriget.”

Den släktforskare som inte får förhöjd puls och ett sug i
magen när han – eller hon – läser något sådant är nog
inte född än.

”Lusitania gjorde sin sista resa från New York den 1
maj 1915. Ombord fanns 1959 passagerare. … Den
7 maj hade fartyget nått den så kallade farozonen.
Detta var vatten där det fanns risk att möta
fiendeubåtar. Kapten Turner vidtog därför alla
möjliga för-siktighetsåtgärder.
Han beordrade att alla livbåtar skulle hängas ut och
att alla vattentäta dörrar skulle stängas igen.
Utkikarna skulle dessutom dubblas och motorerna
skulle vara beredda att ge full effekt. Vid klockan
8.00 på morgonen sänktes hastigheten till 18 knop
för att komma in i Liverpool klockan fyra nästa dag
då tidvattnet låg som bäst. Klockan 12.40 på dagen
ändrades kursen något för att det skulle gå att
komma in till land från en annan vinkel. Fartyget
styrdes närmare land och klockan 13.40 gick det att
se land. Klockan 14.00 höll passagerarna på att äta
klart sin lunch och klockan 14.15 var fartyget
endast 10-15 sjömil från platsen ’Old Head of
Kinsale’. Vädret var klart och havet var lugnt.
Kapten Turner hörde då plötsligt andre styrman
Leslie Morton som ropade:

– “There is a torpedo coming, Sir.”

Lusitania var ett brittiskt passagerarfartyg som ingick i
rederiet Cunard Lines flotta och byggdes 1905-1906.
När det sjösattes var det världens största och
modernaste fartyg och hade ungefär samma lyx som
det senare byggda Titanic.
Bara några timmar innan de nådde fartygets
hemmahamn i Liverpool sänktes det av den tyska
ubåten U20 under befäl av kaptenlöjtnant Walter
Schwieger. Torpederingen och sänkningen skapade
stora rubriker i framför allt Brittisk och Amerikansk press
och de politiska konsekvenserna blev enorma.
Passagerarfartyg fick enligt internationella
överenskommelser inte beskjutas men Tyska
myndigheter hävdade att fartyget hade last av vapen
och ammunition, något som Britterna envist förnekade.
I tidningen The New York Times kunde man den 8 maj
läsa:

Kapten Turners order om att kvinnor och barn först
skulle gå i båtarna åtlyddes, men många av de
överlevande klagade på sättet som livbåtarna sjösattes
på och avsaknaden av ledarskap från fartygets
styrmän. Då elektriciteten försvann strax efter
torpederingen gick det inte att stänga de två sista
vattentäta dörrarna. Avsaknaden av ström gjorde
dessutom att radiotelegrafisterna var tvungna att skicka
nödsignalerna med hjälp av batterier.

Efter katastrofen 1912 då Titanic gick under hade lagarna om
livbåtar skärpts och nu hade Lusitania 48 livbåtar mot tidigare
16, varav 22 träbåtar och 26 hopfällbara. Livbåtarna satt fast i
kedjor men de var svåra att få loss och därför var det bara 8
av de 22 träbåtarna som kom ner i vattnet. Fartyget
vattenfylldes snabbt och lutning blev allt större och snart gick
det inte längre att försöka räta upp det. Kapten Turner
överlevde och från en livbåt fortsatte han att ge order tills
fartyget slutligen försvann i djupet.

Besättningen uppgick till 850 personer, men om deras öden
nämns det inte mycket.

Efter bara 18 minuter hade fartyget gått till botten och av de
1962 passagerarna som fanns på skeppet kunde bara 761
räddas. New York Times anger att antalet passagerare var
1959, men senare har dokumentation visat att det också fanns
tre tyska fångar med ombord som man av någon anledning
inte hade räknat in i antalet passagerare. Också de följde med
skeppet i djupet, sänkta av landsmän

Vid en undersökning som gjordes av en grupp dykare
2005-2006 fann de närmare 4 miljoner gevärspatroner
av amerikansk tillverkning i lastrummet. Man anser att
det också kan ha funnits sprängmedel eller annan
explosiv last ombord eftersom en enda torped kunde få
en så förödande effekt på det stora fartyget.

Karl Johan var alltså en av dem som omkom vid olyckan och
enligt passagerarlistan hade han en hytt i tredje klass.

Enligt vittnesmålen vid sjöförklaringen, bland annat från
fartygets befälhavare kapten Turner och flera
passagerare, träffades Lusitania av en enda torped, men
endast sekunder därefter inträffade ytterligare en mycket
kraftigare explosion i fartyget.
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Nytt eller uppdaterat under augusti – september 2017
Datum

Församling

Kod

Födda

Vigda

Döda

20170809 Bankeryd

BAN

20170810 Vena

VEN

20170813 Åtvid

ÅTV

20170821 Djursdala

DJU

20170824 Norrköpings Sankt Johannes

NJO

1860-1879

20170824 Drothem

DRO

1860-1900

20170824 Norrköpings Borg

NBO

1860-1900

20170825 Mogata

MOG

1860-1900

20170825 Skällvik

SIK

1860-1900

20170825 Tjällmo

TJO

1845-1850
1861-1897

20170826 Klockrike

KLO

1843-1850

Datum

Kod

Födda

20170906 Vena

VEN

1916-1918

20170906 Pelarne

PEL

1944-1946

20170907 Locknevi

LOC

20170907 Norrköpings Östra Eneby

NÖE

1860-1900

20170907 Styrstad

STY

1860-1900

20170908 Skönberga

SKÖ

1860-1900

Församling

Inflytt. Utflytt. Husf

1723-1940
1910-1915
1745-1813
1944-1946

Vigda

Döda

1942-1946

Inflytt.

Utflytt.

Husf

Medlemmar i PLF efter PLF-nytt nr 122

2017-10-05

Nr

Namn

Postadress

Postnr

Postort

Land

3436

Per Eric Fransson

Lösen 131

371 94

LYCKEBY

3437

Kaj Johansen

Gröndalsvägen 12

383 92

MÖNSTERÅS

3438

Helene Nilsson Hjelm

Stallmästgaregatan 99

587 35

LINKÖPING

3439

Marita Svensson

Blåkullagatan 11

570 90

PÅSKALLAVIK

3440

Eva Bohman

Storgatan 5

570 91

KRISTDALA

3441

Tobias Grönlund

Bilradogatan 29 Lgh 1201

421 34

VÄSTRA FRÖLUNDA

3442

Ingemar Waldén

Victor Balcks väg 166

122 40

ENSKEDE

3443

Sol-Britt Grant

Flugsvampgatan 2

386 32

FÄRJESTADEN

3444

Karin Olin Sandahl

Torvmossegatan 1 F

416 78

GÖTEBORG

3445

Jan-Erik Jansson

Stormandebo, Pepparbo

593 71

ANKARSRUM

Telefonnr

013-151825

0491-705 35

08-94 87 94

031-84 20 99

10 nya medlemmar sedan PLF-nytt nr 122

Vi har idag 5 539 224 poster i databasen och 1 466 medlemmar

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
Britt Maria Ekstrand
Tel. 070-825 02 21

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 31/1 2018

Släthult-Krubb-Ruda gård
Forts. från PLF-Nytt nr 121

Ur husförhörslängderna 1784-1795
Torparen Peter Svensson f. 1759 o h h Maria f 1761, bördig från Högsby
Nils
f 1761 (kan vara en make i äktenskap n:r 2, eller broder till någon av
makarna).
Barn:
Sven
f. 1786
Anna Lena
f. 1782
Stina Cajsa f. 1788
Johanna
f. 1791
Ur husförhörslängderna 1720-1738
Torparen Jon Svensson f. 1782 o h h Stina Cajsa 1789
Barn:
Maria
f. 1811
Anna Stina
f. 1809
Johanna
f. 1813
Sven
f. 1826
Nils Peter
f. 1820
Johan Gustav f. 1823
Charlotta
f. 1827
Anna Stina
f. 1809
Carl Fredrik f. 1828
Carolina
f. 1831
Ur husförhörslängderna 1838-1890
Torparen: Sven Jonsson f 1816 o h h Johanna Maria Svensdotter f. 1819
Sven död 1890 och Johanna Maria död 1888
Barn:
Johan
f. 1838
Gustav Fredrik f. 1841
Per August
f. 1842
Adolf Oskar f. 1844
Christina Sofia f. 1847
Alfred
f. 1852 (tvilling)
Maria Fredrika f. 1852
Otto
f. 1855
Emma Lovisa f. 1861
Med i husförhörslängden 1881-1890 finns också Per August Svensson, lam
Emma Lovisa ofärdig Alfred f. ?
Arrendatorn Olof Persson i Gubbemåla brukar Tvinghult åren 1877-1891
1891-1893 brukar Torparen Carl Nilsson med hustru och två barn.
Med i husförhörslängden 1893-1920
Torpare Carl Peter Andersson f 1862, bördig från Fliseryd o h h Anna Elisabeth
Svensdotter f. 1860 i Örnås Fliseryds socken
Vi fortsätter längs med Emåns strandområde nedför backen c:a 200 meter,
kommer till torpet…

Krubbetorp

Holmen 1:3

Krubb är ett
gammalt torp under
Åsebo. Det har ett
mycket vackert läge
på en höjd med
utsikt mot Åsebo.
Mellan Åsebo och
Krubbetorp slingrar
Emån i den bördiga
åkerjorden. Det är
nära till Åsebo
berättar vår guide,
Svea Bengtsson,
född och uppvuxen
här, som guidar oss
i denna del av
Ur Svea Bengtssons arkiv
Rudadokumentationen år 2003. Vi kunde vinka åt varandra från Krubbetorp till
Åsebobarnen:
Sven
Dagmar
Ivan
Maj-Britt
Ulla
Ingvar
Nils-Gunnar
Ann-Margret

f.1916
f.1918
f.1922
f.1925
f.1927
f.1930
f.1933
f.1936

Här speglar vi hur många barn det fanns överallt ute i byarna. Nils-Gunnar Axelsson från
Åsebo är också med och hjälper oss med vissa uppgifter.

Ur Margit Svanströms anteckningar från studiecirkel, citat:
De äldsta uppgifterna vi har om Krubbetorp är från 1690. Här bodde då Håkan Olsson,
tidigare gårdsfogde hos salig Magni Stråhle på Åsebo. I jordeboken från 1723 är Sven
Eriksson innehavare av torpet.
Krubb finns med på husförhörslängderna 1784. Torparen var då Sven Jonsson o h h Anna.
1820 hade sonen Anders övertagit torpet.
Anders Svensson o h h Catarina Larsdotter (Catharina) fick tre döttrar, och den yngsta av
dem, Carolina, fortsatte på torpet med sin man Johan Erik Jeansson från Långemåla. De fick
sex barn, men torparen dog 41 år gammal.
Carl Jonsson från Långemåla stod för torpet 2 år. Carolina Andersdotter gifte om sig med
Sven Peter Nilsson också han från Långemåla, som blev nästa torpare. Mellan Henrik
Harmens och Sven Nilsson finns ett kontrakt som är upprättat 1868. Det var 4
karldagsverken i veckan året om på Krubbetorp. Sven Nilsson var torpare här i 30 år.

Han säger själv upp kontraktet i dec 1893. Den 17 mars 1894 dog Karolina Andersdotter,
och den 30 mars hålls syneförrättning mellan Sven Nilsson och ägaren till Åsebo,
B. A. Vindal.
Syneprotokollet är bevarat och beskriver alla hus i synnerhet dess skavanker. Sven Peter
Nilsson ålägges att betala 51 kr och 39 öre vid synen samt 20 kr för utträde från torpet. Han
återfinns i kyrkoskrivningen till 1920 på Krubb och betecknas som fattig.
Karolina och Sven hade två gemensamma barn, Lydia Amanda var gift och bodde i
Bondebergas Soldattorp. Hos henne var Sven Nilsson någon tid, men även på Berga
Gårds ålderdomshem kallat ”Jämmerbo”.

Han var en mycket aktad och omtyckt man, Sven Nilsson i Krubb. Hans svåger Peter
Månsson gift med Kristina Andersdotter var torpare i Sågaretorpet som låg nära Krubb. De
flyttar därifrån 1862 och byggde sig troligen ett hus på Krubbetorps ägor där Peter Månsson
är antecknad för värkbruten. På 1880-talet var Peter Månsson blind. De avled båda 1889.
Men 1875 sålde de sitt ägandes hus till Cecilia Harmens på Ruda Gård. Ett intressant
köpekontrakt om detta finns. Sedan Sven Nilsson slutat som torpare är han bland andra
inhyst i den här stugan som blev kallad Sven Nilssonstugan. Endast stenfoten finns kvar av
huset, det växer en stor gran innanför. Det kan också nämnas att Anders Svensson bodde
hos sin dotter Kristina i Sågaretorpet tills han dog 1871.
Siste torparen var Carl Alfred Carlsson född i Långemåla gift med Amanda Sofia från
Mönsterås. De flyttade vid försäljningen av torpet 1914. Slut på Citat.

1914 bröts torpet ut från Åsebo och såldes till
Klas Oskar Nilsson f. 1863 o. h. h. Kristina
Sofia f. 1859, båda bördiga från Ryningsnäs.
Barn:
Edvin f. 1891, gift med Signe f.1891, bördig
från Ryningsnäs, en klasskamrat, ”gammal
kärlek rostar ej”. Signe död 1945.
Ada f. 1896, gift med Erik Pettersson, slöjdare
på Ruda Gård, makarna bodde i Ruda.
Oskar dog 1947 och Kristina 1952, de bodde
kvar på gården.

Oskar och Kristina Nilsson

Ur Svea Bengtssons arkiv

1918 övertog sonen Edvin o h h Signe, gården, se ovan.
Barn:
Svea, f. 1927, gift med Bo Bengtsson, bosatt på Idrottsvägen Ruda, som vi presenterar i
samband med det området. Sondotter till Oskar Nilsson och vår uppgiftslämnare för familjen
Elis, f. 1925, gift med Stina, arbetar på Bevi och är bosatt i Blomstermåla. Elis var en mycket
duktig skytt berättar våra guider.
Mangårdsbyggnad med 2 rum och kök. En Jordkällare på tomten och en källa som låg
bakom ladugården vilken var mest använd för vattning av djuren.Källan ringsattes, men
senare grävdes en ny brunn på tomten. Gården brukades som ett familjejordbruk, vi hade 8
kor, ungdjur, häst och smådjur. En häst hette Tapper en annan hette Strix, berättar Svea.

Edvin och Signe Nilsson
Ur Svea Bengtssons arkiv

Ny ladugård 1937. Edvin lät uppföra
ny ladugård 1937. Den gamla var en
låg länga i liggtimmer med
takbeläggning av halm och spån.
Natur och Kultur på fastigheten:
Flintasten / Flåkniv funnen av
Torsten Lind, berättar Anders Lind,
förvaras hos familjen Lind.
En stor ek på ladugårdsplanen.
Gamla huset hade legat bakom
ladugården, mot Emån räknat. När
jag var barn fanns husgrunden kvar,
det fanns en källare under huset, om den finns idag vet jag inte fortsätter Svea Bengtsson,
detta bör vara den så kallade ”Sven Nilssonss tugan” som Margit Svanström beskriver.
Ägorna gränsar mot Ruda Gård, min far deklarerade i två kommuner Högsby och
Mönsterås, då det fanns ägor som låg i Mönsterås. Ett skifte under Gubbemåla tillhör
Krubbetorp berättar nuvarande ägare, Anders Lind. Gubbemåla ligger i Mönsterås kommun,
där finns en plats där en tjärdal legat.
1946 flyttade familjen ner till Horvan, ett torp som vi besöker längre fram. De gamla av
familjen Nilsson flyttade med.
Ett humant sätt att ta vara på den äldre generationen, något som alltid brukats i Kina
Vietnam, Japan med flera länder. Kanske något vi får ta tillbaka i vår tid här i Sverige,
då vården av de äldre blir allt sämre på grund av att det fattas pengar. En annan
positiv effekt av detta, kunde bli att de äldre kan berätta och skapa trygghet genom att
finnas. Vi har i våra dagar mycket att lära av den i dag försvunna generationen.
Forts. följer…
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25-okt
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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

-"-
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Avsändare
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Box 23
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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 2017 av CD-2!
För mera detaljer om innehållet 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. USB-minnen kostar 450 kr/st resp 350
kr/st för medlemmar.
Plusgiro 40 09 38-7, bankgiro 386-0475
eller Webb-shop CD.

OBS! Glöm ej portot som är:
35 kr / försändelse

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

