
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt Östergötlands folkblad inleddes 

1918 med ”ett våldsamt oväder med 

ostlig storm och snömassor som gjorde 

vägarna otrafikabla”. Befolkningen 

har levt på ransonerad mat i åratal. 

”Knappast någon arbetarkvinna äger 

numera galoscher eller ens 

yllestrumpor. Att vada i meterdjup 

snö, våt och trött är riskabelt i dessa 

svälttider då motståndskraften blivit 

nedsatt”. Det var kallt i hela Sverige: 

på Gotland uppmättes minus 28 

grader, strax utanför Stockholm minus 

35 och det finns ett antal notiser om 

människor som frusit ihjäl runt om i 

Sverige.  

 

 

Om meteorologerna har rätt i sina 

prognoser blir vintern 2018 lång och 

kall. 
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Galanthus vårens budbärare – 

Snödroppe. Det är väl ingen som inte 

känner till den. Vad de flesta inte vet är 

att den inte är naturligt förekommande 

utan är introducerad. Galanthus-släktet 

förekommer i Europa norr till Polen men 

vissa arter förekommer i västra Asien och 

vid östra Medelhavet.  



 
 

Årsmöte PLF Oskarshamn  

(Person och Lokalhistoriskt Forskarcentrum)  

Trots OS-sändningar på Radio och TV var det ett förhållandevis välbesökt årsmöte.  

Sedvanliga årsmötesförhandlingar leddes av dagens gästföreläsare Peter Danielsson.  

Sam Blixt omvaldes till ordförande för PLF Oskarshamn på 1 år.  

Övriga styrelsemedlemmar som omvaldes på 2 år är Anders Rotviker, Edith Carlsson, Gunnar 

Håkansson, Leif Rydström och Ulf Waltersson.  

 

Efter årsmötesförhandlingarna överlämnade Christina 

Dannesäter en skrift om Ruda by och samhälle som en gåva 

till PLF Oskarshamn.  

 

Därefter höll Peter Danielsson 

ett mycket engagerat och 

intressant föredrag om 

 ”En kvinnlig amazon – Ulrika 

Eleonora Stålhammar”, en 

mycket fascinerande kvinna, 

minst sagt!  

 

 

 

 

 

Välkommen till våra lokaler på Kyrkogårdsgatan 11 
 

Måndagar 1700 - 1900.  Ansvariga: 

 
29/1 Sam Blixt o Anna-Stina Johansson 19/3 Ulf Waltersson o Birgitta Dahleman 

5/2 Gunnar Håkansson o B M Ekstrand 26/3 B M Ekstrand o Anna-Stina Johansson 

12/2 Anders Rotviker o Birgitta Dahleman 9/4 Sven-Åke Fogelqvist o Tomas Karlsson 

19/2 Sven-Åke Fogelqvist o B M Ekstrand 16/4 Gunnar Håkansson o Anders Rotviker 

26/2 Sam Blixt o Leif Rydström 23/4 Tomas Karlsson o Ingvar Andersson 

5/3 Gunnar Håkansson o Ulf Waltersson 7/5 Sam Blixt o Leif Rydström 

12/3 Ingvar Andersson o Anders Rotviker 14/5 Tomas Karlsson o Birgitta Dahleman 

 

Vi har även öppet torsdagar kl 1400 - 1600 udda veckor fr o m den 1 feb 

 
1/2 Anders Rotviker 12/4  Gunnar Håkansson 

15/2 Sam Blixt 26/4 Anna-Stina Johansson 

1/3 Sven Fogelqvist 24/5 B M Ekstrand 

15/3 Inga-Lill Björkman    

 

Vill ni ha telefonkontakt kan ni ringa dessa tider: 0491-76 08 78 

Tisdagsgruppen startar 9/1 kl.1300 - 1600, B M Ekstrand 

Onsdagsgruppen startar 10/1 kl. 900 - 1200, Sam Blixt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kallelse 

PLF i Oskarshamn håller föreningsmöte tillsammans med 

Kristdala Hembygdsförening 

Lördagen den 19 maj, kl. 1300 - 1600

 i Äspenäs, Kristdala 

Byvandring & filmförevisning 

Medtag kaffekorg!! 

Välkomna 

Styrelsen 

PLF:s styrelse och uppdrag under verksamhetsåret 2018 

Namn Uppdrag  Telefon E-post 

Sam Blixt ordförande, dataansvarig 
Gunnar Håkansson v. ordförande
Leif Rydström sekreterare 
Ulf Waltersson redaktör 
Edith Carlsson styrelseledamot  
Anders Rotviker kassör 
Sven-Åke Fogelqvist styrelseledamot. v. kassör 
Britt Maria Ekstrand ansv. mailfrågor, datoransv. 

0491 – 151 28 sam.blixt@telia.com 
0491 – 175 83 gunnarbshakansson@gmail.com 
0499 – 131 88 leif.rm@telia.com 
0490 – 720 68 ulf@waltersson.com 
0491 -- 930 14 elga@telia.com 
0491 – 620 11 anders.rotviker@telia.com 
0491 – 154 93 fogelqvist.sven-ake@hotmail.se 
070-825 02 21 bm.ekstrand@telia.com 

vice sekreterare  
ansv. för försälj. av CD & USB 

Birgitta Dahleman biblioteksansvarig 072-339 11 01 b.dahleman@hotmail.com 
Ingvar Andersson suppleant 0491 – 183 59 ingvar.an@hotmail.se 
Tomas Karlsson suppleant 070-628 17 79 tomas@vicus.se 
Anna-Stina Johansson suppleant 073-831 71 44 anna-stina_johansson@telia.com 
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 126 utkommer den 22/8 2018.  

I redaktionen: Ulf Waltersson (ansvarig utgivare).  

Övriga styrelsemedlemmar deltar i det redaktionella arbetet.  

file:///C:/backup/Bärbar/Mina%20dokument/ULFWAL/PLF/PLF-Nytt/PLF-Nytt%20122/sam.blixt@telia.com
mailto:gunnarbshakansson@gmail.com
mailto:leif.rm@telia.com
mailto:ulf@waltersson.com
file:///C:/backup/Bärbar/Mina%20dokument/ULFWAL/PLF/PLF-Nytt/PLF-Nytt%20123/elga@telia.com
mailto:anders.rotviker@telia.com
mailto:fogelqvist.sven-ake@hotmail.com
mailto:bm.ekstrand@telia.com
mailto:b.dahleman@hotmail.
mailto:ingvar.an@hotmail.se
tomas@vicus.se
file:///C:/backup/Bärbar/Mina%20dokument/ULFWAL/PLF/PLF-Nytt/PLF-Nytt%20123/anna-stina_johansson@telia.com
mailto:morgan.corneteg@telia.com


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDFÖRANDE HAR ORDET 

Vi hade en varm eller som vi säger i 

småland ljummen vinter, men senare 

blev det mycket snö. 
Släktforskningens dag ägde i år rum 

redan den 20 januari. Johan Teiffel 

berättade om Folkrörelsearkivet och 

Karin Lokrantz Nilsson om Kalmar Läns 

Arkivförbund. Då deltog även Karl-Erik 

Gustavsson och Anna-Karin Cederstrand 

Karlsson från Studieförbundet 

Vuxenskolan i PLF-lokalen, Oskarshamn. 

Den 3 februari hade vi 

Släktforskningslördag på Mönsterås 

bibliotek kl 10.00 - 14.00, då berättade 

jag om nya CD-2 och hur man hittar 

släktingar med hjälp av DNA. Leif 

Rydström hjälpte intresserade att hitta på 

CD-skivor och andra hjälpmedel.  

Den 3-4 mars besökte jag Sveriges 

Släktforskarförbunds samrådskonferens i 

Uppsala, där TV 4 gjorde ett besök. Jag 

lade in ett avsnitt av Peter Sjölunds 

forskning på Bure-ätten med länkar på 

min egen hemsida. 

Tyvärr blev det inte någon Släktforskning 

i Sydost i Karlskrona den 14 april, 

Blekinge Släktforskarförening fick inte 

tillräckligt många intresserade till sitt 40-

årsjubileum. 

 

Nästa föreningsmöte äger rum lördagen 

den 19 maj kl 13.00 i Äspenäs, Kristdala 

tillsammans med Kristdala 

Hembygdsförening. Medtag kaffekorg. 

Den 14 juli är det Hornmarken i Horn. Då 

finns Inga Linde och jag på samma plats 

som vi har varit i över tjugo år.   

2017 års version av CD-2 och USB finns 

då till försäljning. 

 

Detta första halvår koncentrerar vi oss på 

att registrera födda, vigda och döda i CD-

1-området, alltså Östergötland och norra 

Kalmar län. Vi ber alla som kan hjälpa till 

med registreringen att titta på vad som 

saknas i dessa församlingar. Vi har fått 

flera hundratusen poster från Indiko och 

Umeå Universitet, särskilt från Linköpings 

kommun. Detta material omfattar födda, 

vigda och döda åren 1633-1894. 

Vi tar emot filer från norra Kalmar län 

och Östergötland ända fram till 

midsommar. Se PLFs hemsida under 

länken http://plfoskarshamn.se och välj 

där PLF-menyn och där Pågående 

arbeten. 

Vi får tacka de 65 medlemmar som 

skänkte en gåva på mellan 5 kronor 

och nästan 1 000 kronor, totalt över 5 

000 kronor. 40 medlemmar skänkte 

mellan 30 och 80 kronor. 

I förra numret av PLF-Nytt bad jag 

medlemmar som inte hade betalat 

medlemsavgiften att i första hand ange 

medlemsnummer och därefter namn. Det 

var trots detta 60 medlemmar, som inte 

skrev sitt medlemsnummer, vilket gjorde 

att man måste söka efter adressen. 

De medlemmar som ännu inte betalat 

medlemsavgiften för 2018 ombeds att 

betala snarast. 

 

  Sam Blixt 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att hålla er uppdaterad om vad som är nytt: 

1. plfoskarshamn.se (www. Behövs ej) 

2. Meny 

3. Nytt och uppdaterat 

4. Välj månad du önskar se 

5. Vid problem – kontakta oss gärna!! 

 

 

Sammanställningen över databasens innehåll 

omfattar sammanlagt nu över 541 församlingar i 

Kalmar län med Öland och till viss del i 

angränsande län.  

Databasen innehåller idag 6 053 139 poster 

Antalet medlemmar är idag 1 456 



 
 

…forts. Släthult – Krubb – Ruda gård 

 

1946 köptes Krubbetorpet, av Torsten Lind f. 1914, bördig från Sammeltorp, Mörlunda, gift 
med Elin f. 1915 i Grännatrakten. 

Barn:  

Anders   f. 1944, gift med Ann-Marie f. 1943, bördig från Husvalla, Öland. 
Allan  f. 1947 
Alfons  f. 1949, tidigare gift med Birgitta Rosén med rötter i Mossen, Hammarby. 
 

Torsten Lind arrenderade Prästgården i Hammarby, men behöll Krubbetorpet. Familjen 
flyttade till Hammarby. Krubb stod obebott under många år, och jorden har sambrukats med 
Hammarby. Sonen Alfons Lind och hans maka Birgitta renoverade och byggde till den gamla 
timmerstugan och använde det som åretruntbostad. Efter separationen mellan Alfons och 
Birgitta är det nu sonen Anders som använder gården tillsammans med sin hustru Anne-
Marie. De pendlar mellan Hammarby och Krubb varje dag, då bröderna Lind fortfarande 
brukar Hammarby, men nu som ägare, då de köpt gården av Pastoratet. 

Forts på Margit Svanströms anteckningar… 

Krubb är säkert ett ställe att trivas på. När Carolina Andersdotter och Sven Nilsson slutade 
här hade Krubbetorp innehafts i samma släkt 110 år efter vad vi kan följa i 
husförhörslängderna, men det kan vara mycket längre. 

 

Ur husförhörslängderna 1784 

Torparen Sven Jonsson f. 1750 o h h Anna f. 1750 

Barn:  
Jonas f. 1779 
Lena  f. 1776 

            Maria  f. 1782 
Pigan   Anna-Britta 
 

Ur husförhörslängderna 1793-95 

Barn:  

Jonas  f. 1779 
          Anders  f. 1789 
          Britta Stina f. 1785 
          Maria  f 1791  

Detta tyder på att Lena f. 1776  och Maria f. 1782 är döda. 
 

Ur husförhörslängderna 1820-26 

Torparen Anders Svensson f. 1789 o h h Catarina Larsdotter f. 1788 

Barn:   

Anna Maria  f.1817 
         Christina  f. 1821 
         Carolina  f. 1826 

Drängen Gustaf Fredriksson ingår i husförhörslängden 1826-1838 
 

 



 
 

Ur husförhörslängderna 1839-90 

 

Torparen Johan Erik Jeansson f. 1820 o h h Carolina Andersdotter f 1826 
Barn:  
Maria Christina f. 1844 

          Carl August  f. 1846 död 1851 
          Ida Carolina  f. 1849 
          Carl August Victor f. 1851 i Högsby 
          Frans Oskar f. 1854 i Högsby död 1855 
          Hilma Olivia Albertina f 1856 
          Johan Emil  f 1858 
          Othilia Tekla Augusta f. 1861 

Torparen Johan Erik Jeansson död 1862 
Torparen Carl Jonsson f. 1824 i Långemåla, Carolinas man i äktenskap n: r 2 
 
Barn i 2: dra äktenskapet:  
Lydia Amanda f. 1864 
Emelia     f 1866 
Inhyse Peter Månsson f. 1813 i Långemåla o h h Cristina Andersdotter f 1821 i Högsby 
Peter Månsson död 1889 Christina Andersdotter död 1889 

Ur husförhörslängderna 1891-1909 
Torparen Sven Peter Nilsson f. 1833 i Långemåla o h h Carolina Andersdotter f 1826 i 
Högsby död 1894 
Torparen Carl Alfred Carlsson f 1862 i Långemåla o h h Amanda Sofia Carlsson f. 1877 i 
Mönsterås 

 

Barn:  

Carl August Martin  f. 1897 i Högsby 
Selma Alice Charlotta f. 1900 i Högsby 
Johan Edvard Vilhelm  f. 1902 

         Gustaf Ivar Emanuel f 1905 
         Anna Judit Sofia  f. 1907 

Inhyse Carl Magnus Jonsson f. 1826 förre torparen 

    ”      Sven Peter Nilsson f 1833 även han tidigare torpare. 

Drängen Axel Ernst Emil Johansson f. 1883 i Fliseryd. Har högra handen bortskjuten 

Arbetaren Johan Fredrik Svensson f. 1837 o h h Kristina Johansson f. 1841 i Högsby 

Inhyse Christina Nilsdotter f 1822 i Högsby 

 

Ur husförhörslängderna 1910-1920 
Torparen Karl Alfred Karlsson med familj brukar torpet fram till den 16/6 1914 då torpet 
försåldes till Oskar Nilsson 
Ytterligare två personer var skrivna på torpet nämligen f d torparen Sven Peter Nilsson som 
inhyse samt Klas Oskar Nilsson. 
 
Slut på Margit Svanströms anteckningar. 
 
 



 
 

Vi fortsätter 
utmed gamla 
vägen mot Ruda 
Gård… 
Linbasta / 
Samfällighet: På 
samfällighet låg 
en Linbasta 
mellan 
Krubbetorp och 
Horvan. Det finns 
inte mycket kvar 
av den, säger 
Anders Lind en 
av våra guider 
som äger 
Krubbetorp. 
 
Horvan Holmen 
1:2 
Ett torp under Åsebo, hur gammalt har vi ej forskat fram, då vi ej funnit några anteckningar 
från Margit Svanström eller andra anteckningar. Här får vi önska att den intresserade forskar 
vidare ner i historiken för detta torp.  

Mangårdsbyggnaden i liggtimmer 1,5-plans i dåligt skick, men finns kvar. 
Visthusbod med källare: På andra sidan vägen uppe på en höjd ligger rester kvar av en 
timrad visthusbod 3,5*3,5 meter. Under boden en källare för förvaring av potatis, fläskbalja, 
rökta varor, och på 1900-talets senare del konserverade varor från slakt m m. (Se gärna 
Mjösebodokumentationen om förvaring av livsmedel. Mjösebodok finns på Biblioteket i 
Högsby.)  
Ekonomibyggnader: Två byggnader ej så dåliga, men då gården ej brukats som jordbruk 
under många år har av naturliga skäl även dessa byggnader börjat fallera. 
Slöjdarverkstad: Ett hus på andra sidan vägen, ganska mitt emot brunnen, ej av så 
gammalt datum, en ganska välbevarad slöjdarverkstad och materialbod av ganska stora 
mått. Här kan man ”känna” hur tidigare boende haft arbete långt in på småtimmarna för att 
tillverka slöjdalster av olika slag. 
Förste kände ägare eller boende var Frans Andersson o h h Matilda f.1862 död i Ruda 1943, 
se under fastighet ”Oskar i Horvas” hus på Storgatan. 
 

Barn:  

Alma  f.1882, reste till Gotland och gifte sig. 

Tyra  f.1885, hushållade åt sina bröder och 
skötte modern fram till hennes död. 

Maja  f.18?? Även hon flyttade till Gotland. 

Karl  f.1890, död i Ruda 1959 var flottare 
tillsammans med sin broder. 

Oskar  f.1893 gift med Gerda f. 1900 med 
flicknamnet Sundkvist, bördig från 
Örnås, Fliseryds församling. Gerda 
dog i Horvan. 

Anna  f.1895, gift med Axel Nilsson. Makarna 
bosatta i Hornsö. Anna dog 1975. 
Hennes dotter Anna-isa har bidragit  
med uppgifterna om familjerna. 

Horvan omkring 1960                                                     Ur Svea Bengtssons arkiv 

Foto från 16 mm film ur Hembygdsföreningens arkiv, Hornsberg. 

Foto: Olle Holm, Sydkraft. 



 
 

Otto f.1901, död i Ruda1981. Även han arbetade med flottning på Emån, skogsarbete m 
m. Hans fasta inkomst blev Ruda Gård där han arbetade inom jordbruket på gården. 

Erik  f.1904. gift med Rut Andersson från Mönsterås, bosatta inom skolområdet, Ruda. 

Omkring 1930 flyttade bröderna Karl, Oskar och Erik till Ruda. 

 

Näste ägare blev Adolf Johansson o h h Ellen som även ägde Tvinghult. Familjen 
presenteras under Tvinghult. Horvan sidobrukades med Tvinghult av Adolf Johansson 

1946 flyttade Edvin Nilsson med sin familj, som 
tidigare ägt Krubbetorp till denna gård. Se under 
Krubbetorp där vi presenterar familjen. Edvin 
Nilsson hyrde här och arbetade som 
maskinsnickare hos Törnvalls möbelfabrik i Ruda 
samhälle. 

Nuvarande ägare år 2003 är Adolf Johanssons 
son Bength Johansson, Fliseryd. Se även 
Tvinghult. 

Natur och Kultur på denna fastighet: 

”Horveskogen” kallas granskogen på gården. 
Lövrikt utmed närområde av Kvillen, en sidofåra 
till Emån, se karta. Ägorna gränsar intill 
RudaGård där ”kohagen” ligger. Slåtterängarna 
tidigare mader: har efter Emå-rensningen på 
1850-talet odlats och vi ser att jordmånen är av 
mycket bördig mark, bestående av lera och 
horvesmark. 

Fiskerätt i Emån ingår. I Kvillen satte Edvin 
Nilsson och hans son Elis ofta mjärdar, ett tillskott till familjens matkonto, berättar Svea 
Bengtsson. 

 

Brunn med hävstång, tidens tand har satt sina 
spår, så av den gamla hävstången finns inte något 
kvar.Rester av gammal timrad visthusbod; se 
text ovan. 

Ängslada vid Gräsdal: En annan väg gick från 
Horvan ner till Gräsdal, Gräsdal kallas de 
starrängar och sedan odlingar mellan Krubb och 
Horvan ner mot Emån. Här låg också en ängslada 
säger Nils-Gunnar Axelsson, Åsebo. 

Flatesten: Tidigare gränsmarkering mellan Ruda 
by och Åsebos marker.  

Gamla Vägen: Om vi går förbi Horvan, mot Ruda 
Gård som är den gamla vägen, kommer vi ut 
alldeles invid Ruda Gårds ladugård där vägen gick 
in under bryggan upp till logen, berättar våra 
guider, idag är denna väg ej framkomlig med bil. 

 

Forts. följer  i kommande nummer 

Resterna av källaren 2014. Foto Sven-

Allan Törnqvist 

Flatesten. I bakgrunden Horvans ladugård.               

Foto Sven-Allan Törnqvist 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familjen Schmaltz hade flera barn och efter Anunds död 
hade hustrun det väldig svårt att försörja sina barn.  

Anna Sofia hittade jag i ett bostadsregister i Stockholm, 
då var hon 26 år gammal och var Kammarjungfru. Detta 
kan vara den länken som gjorde att hon träffade Samuel 
Elfving, för giftermålet skulle ha ägt rum 1757-1758. 

Vidare kan sägas vid mina undersökningar att jag hittade 

ytterligare 2 Abel Schmaltz .  

Detta betyder att jag får hålla reda på vilken jag hittade i 
arkiven.  

Abel Schmaltz, jag tror det var den äldsta som var 
Borgmästare i Skara, tidigare  

Commissarie eller  Auditeur i Militären. 

 

Anund Schmaltz var Inspektör och sedan Borgmästare i 
Falköping. 

Abel Schmaltz den yngre var född 1723 och var Leutnant 
och sedan Archliesmästare i Kungl. Flottan. 

Sedan hittade jag Abel Schmaltz som var boktryckare i 
Mariestad. Där forskade jag inte vidare. 

Således gäller att hålla isär personerna i dokumenten, 
vilket inte är lätt då  man lämnar få uppgifter. 

  

Men sökandet fortsätter - var kom dessa personer ifrån? 
Land eller stad, för i vissa dokument 

och dess sidoanteckningar finner jag att Schmaltz eller 
Schmatz skall ha haft en viss hög status i detta land , 
detta med hänsyn till deras förehavande och ställning i 
samhället. 

 Men i samband med sökningarna har det visat sig att 
alla har varit boende eller flyttat inom Västra Götaland, 
närmare Falköping Skara, Mariestad m fl. Den som 
skiljer ut sig är Abel Schmaltz Archliesmästare i Kungl. 
Flottan (Marinen), han flyttade till Norra delen av 
Sverige, Piteå, Nedre Kalix. Här skall man vara försiktig 
eftersom många förväxlar Borgmästare med 
Archliesmästare, jag återkommer om detta.  

Dieter Schmatz 
Medlem i PLF nr: 3022 

 

 

 

Dieter Schmatz 

Medlem i PLF nr: 3022 

Fick ett brev av en släkting ifrån Tyskland som höll på 
och forska i vårt efternamn - Schmatz. 

Och i samband med en sökning på Google fick han ett 
svar att det fanns en person med efternamnet Schmatz. 
Detta föranledde att han frågade mig om jag kunde söka 
eller forska på denna person, Anna Sofia Schmatz.  

Eftersom jag inte hade kunskap i hur man går till väga 
med detta så sökte jag Okapten Oskarshamns  
Släktforskning Förening, samt Riksarkivet  som jag 
också  blev betalande i, sedan blev jag medlem i Arkiv 
Digital .  

 

Genom sökning i Riksarkivet fick jag uppgifter över Anna 
Sofia att hon var gift med Kapten Samuel Elfving född 
30maj 1709 och död 1776 Nyland i Pojo/Finland.  

Han efterlämnade änkan Anna Sofia Smaltz/ Schmaltz 
och 7 barn.  

Anna Sofia dog 1804 på Kila gård i Pojo / Finland.  

Eftersom jag själv har fått rätta till när man fick svara på 
frågan om efternamn/familjenamn så är det möjligt att 
hon Anna Sofia blev felskriven. Detta fick jag se när hon 
skrev till kungen och önskade hjälp för sina antal barn, 
för där skrev hon själv Smaltz vilket är en försvenskning 
av Schmaltz/Schmatz.  

Men frågan kvarstår, var kom hon ifrån, stad, land, vem 
var hennes föräldrar, detta gav på så sätt anledning att 
fortsätta och forska vidare, eftersom grundfrågan ej var 
direkt löst - Schmatz eller Schmaltz. Där fick jag ett tips 
att kontrollera Skara Stad och dess historia.  

Efter en del sökningar fick jag upp en person med 
namnet Abel Schmaltz. Vid vidare sökningar i området 
Skara -  Mariestad fick jag upp en person med namnet 
Anund Schmaltz/ Schmatz. 

Här visar det sig att vid olika dokument har man skrivit, 
typ husförhör, eller Kyrkomöten, eller vid  Kommunmöten 
att man skrev Anund Schmatz eller nästa gång 
Schmaltz. 

Anund Schmatz Schmaltz var Inspektor vid Herrgårdar i 
Hassle eller Kommunala Hospital i Mariestad samt i 
Kyrkoförsamlingar och gårdar. Sedan sökte han sig till 
Falköping 1729 där han blev Borgmästare till sin död 13 
december 1742. Tyvärr är en del år förstörda efter en 
brand med danskarna, fick jag reda på, men sökningar 
fortsatte och efter en tid fick jag fram att Anna Sofia 
föddes den 26 april 1731 och att fadern var Anund 
Schmaltz. 

 

Elfving/Schmatz/Schmaltz 



 
 

Medlemmar i PLF efter medlem nr 3459   20180106    2018-04-05  
Nr Namn Postadress Postnr Postort Land Telefonnr 

3460 Bertil Johansson Södra Sjömossegatan 14 590 36 KISA 
 

0494-123 52 

3461 Conny Johansson Kantarellvägen 12 572 63 OSKARSHAMN 
 

0491-129 75 

3462 Bertil Heyman Båtbyggarebacken 20 572 40 OSKARSHAMN 
 

0491-121 11 

3463 Christer Algotsson Pilgatan 13 598 36 VIMMERBY 
 

0492-260 30 

3464 Douglas Swanson 33969 Walta Rd 55704 Askov USA +1-218 372 8660 

3465 Monica Ek Tallvägen 22  Lgh 1201 572 56 OSKARSHAMN 
  

3466 Richard Nilsson Alunvägen 6 C 386 63 DEGERHAMN 
  

3467 Lars Linder Älmhult 211 383 91 MÖNSTERÅS 
 

0499-103 06 

3468 Michael Dalin Stickvägen 5 593 97 BLANKAHOLM 
 

0490-709 10 

3469 Lia Detterfelt Kroken 11 443 34 LERUM 
 

0302-127 89 

3470 Jan Frederik Solem Gamle Bygdevei 98 1284 OSLO  NORGE                  
 

+47-411 024 61 

3471 Ann-Britt Ljungberg Karlbergsvägen 8  Lgh 1402 113 27 STOCKHOLM 
 

08-30 39 13 

3472 Kenneth Bergsten Norra Torngatan 22 531 31 LIDKÖPING 
 

0510-676 30 

3473 Lena Ekstrand Friberg Rinkaby 271 388 92 LJUNGBYHOLM 
  

3474 Olle Eklund Krondikesgatan 24 784 43 BORLÄNGE  0243-48 98 61 

        

15 nya medlemmar efter medlem nr 3459 
 

……………………………………………………………………..      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 0491-186 55 

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 22/8 2018 



 
 

Köp PLFs CD-skivor   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVERIGE 
PORTO 
BETALT B 

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 2018 av CD-1!  
För mera detaljer om innehållet 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. USB-minnena kostar 450 kr/st 
resp 350 kr/st för medlemmar.  
Plusgiro 40 09 38-7, bankgiro 386-0475  
eller Webb-shop CD 

Vid adressändring skicka den till        

info@plfoskarshamn.se och till 

sam.blixt@telia.com 

 
 

 
 

Om du i din släktforskning hittar intressanta eller roliga saker  

får du gärna dela med dig!! Skriv då till redaktören: 

ulf@waltersson.com 

 Returadress  PLF 

vid obeställbarhet:  Box 23 
572 21  OSKARSHAMN 

 

http://www.plfoskarshamn.se/
mailto:info@plfoskarshamn.se
mailto:sam.blixt@telia.com

