
 
 

Årets sommar kan väl utan överdrift sägas ha slagit värmerekord!!!! 
I Sverige startade man redan 1756 med att göra temperaturmätningar och den allra högsta 
temperatur som uppmätts i Sverige är 38° C. bl a i Målilla som ofta kan stoltsera med att vara 
varmast i landet. 
Årets sommar har verkligen givit förståelse för hur det kan vara att leva i tropikerna. 
Tyvärr har de höga temperaturerna tillsammans med åska och blixtnedslag resulterat i en mängd 
skogsbränder inte bara i Sverige utan runt om i världen. 
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Foto: Svt Nyheter 

Foto: M Waltersson 

Redan i juli månad såg det i naturen ut 
som om hösten var i antågande. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kallelse 

PLF i Oskarshamn håller föreningsmöte 

Lördagen den 22 september, kl. 1400 

i PLF-Lokalen, Kyrkogårdsgatan 11 

 

Mötesförhandlingar 

Föreningen bjuder på kaffe 

 

Tomas Karlsson föreläser om släkten Fornander 

 

Välkomna / Styrelsen 

BYVANDRING OCH FILMFÖREVISNING  

I ÄSPENÄS 

Föreningens majmöte hölls tillsammans med Kristdala 
Hembygdsförening lördagen den 19 maj i Äspenäs/ Kristdala. 
 
En intressant byvandring genomfördes i det vackra, soliga 
majvädret och en stor skara intresserade hade anslutit. Olika 

fastighetsägare berättade om sina fastigheters historia.  

Föreningens ordförande Sven-Åke Johansson t h 
började med att hälsa alla välkomna till dagens  
byvandring. Sedan lämnades ordet fritt till dem som 
hade mer att berätta om trakten. 

Foto: M Waltersson 

Källströms boningshus 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande har ordet 

Vi skulle ha besökt den svenska delen av 

södra Finland, men eftersom Sverige vann 

sin grupp i fotbolls-VM, så fick vi köra direkt 

till Sankt Petersburg på några timmar och 

se åttondelsfinalen mot Schweiz som 

Sverige vann. 

Efter ett par dagar i Sankt Petersburg 

fortsatte vi genom Baltikum till Klaipeda där 

vi åkte nattfärja till Karlshamn i Blekinge.    

Den 14 juli besökte som vanligt Inga Linde 

och jag Hornmarken i Horn.  Det var även 

där för varmt tyckte både besökare och 

försäljare. Det var inte många som ville 

köpa några skivor, kanske för att den nya 

CD-1 inte var klar ännu. Det var ändå 

besökare som ville ha hjälp med sökning i 

våra datorer fram till vi slutade vid fyratiden. 

På föreningsmötet i september kommer 

Tomas Karlsson att berätta om släkten 

Fornander i Döderhult. 

I höst kommer vi att börja arbetet med 

registrering av mantalslängder 1640-1820, i 

första hand mellersta delen av Kalmar län. 

Alla som är intresserade av detta är 

välkomna att hjälpa till. Jag har ny 

epostadress 

sam.blixt.34@gmail.com  

Sam Blixt 

 

Vi har haft en varmare och torrare sommar än 

på kanske hundratals år, men det kommer 

kanske regn i slutet av augusti. Får tacka alla, 

som hjälpt till med registrering av poster till den 

nya skivan CD-1, som vi skall premiärsälja på 

släktforskar-dagarna i Växjö den 1-2 

september. 

Det är Dis-Filbyter, Indiko, Umeå Universitet 

samt Namn åt de döda i Sveriges 

Släktforskarförbund. 

Den innehåller uppgifter från över etthundra 

nya församlingar i Östergötland och norra 

Kalmar län. Ingen tidigare version av våra CD-

skivor har haft en så stor ökning sedan 

föregående utgivning.  

På riksstämman och släktforskardagarna i 

Växjö deltager för PLF, förutom jag själv, 

Tomas Karlsson och Anders Rotviker. På 

lördagen även Britt Maria Ekstrand och Anna-

Stina Johansson. 

Föreningsmötet den 19 maj var förlagt till 

Äspenäs, Kristdala, där Kristdala 

Hembygdsförening hade en byvandring med 

ett femtiotal personer som besökte ett tiotal 

fastigheter. 

I början av juli tog min son och jag min gamla 

Volvo och åkte till Stockholm där vi tog färjan 

till Helsingfors. 



 
 

Forts.. Släthults byvandring 

Dokumenterat av Christina Dannesäter 

…Vi fortsätter tillsammans med vår guide Birger Svanström vid ett senare 
tillfälle genom skog tillhörande Horvan; Horvehagen. Vi finner en väg in 
på höger sida som går ner till Sågartorpet i Sågarhagen. Här bodde 
”Lasse i såga” Han var kanske lite av ett original, kunde knappast läsa, 
då han vände tidningen upp och ner när han besökte någon granne och 
tittade i den. Hit åkte bönderna med sina träd för att få sågat 
hushållsvirke. Här växte plommonträd och gamla härligt doftande rosor 
berättar vår guide Svea Bengtsson. Fortsätter vi förbi Sågtorpet kommer 
vi ner till Kvillen, en gren av Emån. Torpets position: 633 1790 / 567 734. 

Läser vi i Stig Gräntz kompendium: Utdrag ur domböckerna finner vi 
att 1633 begicks ett mord i Sågartorpet beläget under Åsebo sätesgård. 
Där bodde en kvinna vid namn Gertrud Persdotter som vittnat om grälet, 
då Måns Månsson slagit ihjäl en annan gift man för fyra år sedan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Med detta får vi bekräftat att sågartorpet fanns 1630 och att det låg under Åsebo. Studerar vi 
födda, döda så finns namn med anknytning till sågartorpet genom tiderna. Nils-Gunnar 
Axelsson en av ”Åsebopojkarna” vi alla minns, berättar om ”Kalle i Såget” i vår 
dokumentation. I samma litteratur kan man också läsa att mjölnaren hade en bostad, så i 
området bör då ha funnits ytterligare en boning på samma plats. 
 

Vi fortsätter den gamla vägen mot Ruda Gård. På höger sida rinner Emån och Kvillen c:a 
300 meter i nordöstlig riktning. Här är Emåns vattendrag lugnt, efter det passerat forsarna 
vid Träbron i Åsebo och nedströms. Slåtterängarna odlas fortfarande av gårdarna 
Krubbetorp och Ruda Gård, bördig mark. Vi är nu på Ruda Gårds ägor och ju närmare 
gården vi kommer ju ljusare blir landskapet, lövskog med mest inslag av ek och al. På en del 
platser kan vi skönja att här kan ha legat backstugor utmed vägen, vi ser detta i form av 
äppleträd, dock inga spår av syren. På båda sidor är gamla odlingar som nu mera ej brukas, 
eller är planterade med skog vilket ger det luftiga landskapet.  

Vi fortsätter gamla vägen och kommer fram till Ruda gårds åkrar. I kanten på åkern låg… 
Ruda gamla soldattorp, Rote nr: 96. Vi ser resterna av soldattorpet och en skylt som 
utmärker platsen. Kordinater: 633 1941 / 567 163. 
Torpet och dess verksamhet flyttades fram till Riksvägen på 1770-talet, till mitt emot 
husartorpet, som ligger på andra sidan om vägen, på det s k Horvet. 

Soldatlängdens mannar: Se listan under Hampekulla 101 

Soldatens byggnader: Rune Heiwe berättar att enligt Kungl Brev den 14 juli 1837 skulle 
bostadshuset på ett soldattorp vara 13 alnar (7.8 m) långt, 8 alnar (4,8 m) brett 5,4 alnar 
(3,15 m) högt från stenfoten till takfoten. Stenfoten ½ aln (0,3 m) hög på lägsta stället. 



 
 

Huset skulle bestå av storstuga, kammare och förstuga på nedre planet samt trappa från 
förstugan till vinden där förrådsutrymmen skulle finnas. För matlagningen och som 
värmekälla skulle det i storstugan finnas en öppen spis. 

I storstugan skulle finnas två fönster, vardera 1,8, aln (70 cm) breda och 1,1/4 aln (75 cm) 
höga. I kammaren skulle finnas ett fönster av samma storlek. Vindsgavlarna skulle förses 
med fönster som var 1 aln (60 cm) i fyrkant. Ytterdörren liksom dörren mellan farstun och 
storstugan och mellan kammaren och storstugan skulle vara 2 2/4 aln (165 cm) hög och 1,5 
(90 cm) bred. Den totala ytan (7,8 x 4,8 m) skulle således utgöra 37,5 kvm. 
Soldatens uniformering och beväpning. Enligt en förordning av den 12 juli 1756 skulle 
beklädnaden för den indelte i infanteriregementena vara likartad, nämligen: Rock av blått 
svenskt kläde med gul fällkrage, gula uppslag och tio tennknappar från halsen ned till midjan, 
väst och byxor av gult svenskt kläde, strumpor av vit ull, som drogs upp till knäna, skor med 
spännen av mässing, axelrem och värjehängn av gult oxläder, muskotrem av smorläder, 
bantlarväska, kruthorn och smörjhorn. Den trekantiga hatten skulle vara kantad med galon 
eller snöre av vit tråd. 
Härtill kom den stora blå kappan utan ärmar, en efterbildning av de kappor som använts av 
det preussiska infanteriet. Munderingen av den äldre modellen skilde sig från den ovan 
beskrivna enbart beträffande färgen på kragar, uppslag och underkläder.  
Infanteristens beväpning utgjordes av musköt med järnsladdsstock och bajonett samt värja. 
 
Fältskärare 1749 

I Ruda under döda finner vi en Regementets-Fältskärare död 1749 med namnet: 
Karl Wilhelm Allendorf. 

Vad som kan vara intressant att veta är vad fältskärarens sjukvårdsutrustning under Karl 
XII:s tid innehöll. Karl XII f.1682, död 1718. Svensk konung 1697. 

Regementsfältskäraren hade två fältkistor, en större för instrument, förbandsmaterial (60 
meter linneväv) samt mediciner m m  och en mindre kista med mediciner, 
Den större kistan, som vägde 42 kg, innehöll bl.a.  
Ett ”trepan” (borrsväng med 16 olika borr) för upptagande av hål i skallbenet. Två stora 
brännjärn för stillande av blödningar m m. Tillsammans innehöll de båda kistorna 130 
glasflaskor med mediciner och salvor bl. a. fanns:  
”Salva Nervium” bestående av ett tiotal växtpulver, daggmaskolja, rävolja (avkok på rävkött), 
människo-, hund- och vildkattsister. 
”Pulver Pleuriticus”, vildsvinsbetar, språngbenet hos hare, underkäken av gädda och 
ögonstenarna hos aborre. 
”Therika Veneta” venetiansk teriak, ett gammalt universalmedel, innehållande ett 60-tal 
ämnen med verksammaste medlet opium. Vidare fanns drygt 2 kg hemmaberedd teriak, 
samt råopium. 

När man läser igenom den fullständiga medicinlistan, gör man reflektionen att de karolinska 
krigarna måste ha haft en mycket god hälsa för att tåla dessa medikamenter. Det enda som 
förefallit smakligt är ”Tinctura pectoralis”, som har ungefär samma beståndsdelar som 
Danske kungens bröstdroppar. Nu var det heller inte alltid man hade tillgång till ens denna 
medicinska utrustning. Det hände ofta att kistorna gick förlorade eller att medikamenterna tog 
slut. 
Uppgifter hämtade ur en släktforskarstudie över karolinen Nils Conrad von Gretten 
 och författare Kurt Edmansson Bankeryd. 

(För den intresserade finns mycket historia att hämta i Stabydokumentationen som berör 
militäriska förordningar. Då Kalmar regemente blev förlagt som övningsplats till Staby, samt i 
Bo (Horkarlsmåla) och Sinnerbodokumentationerna ytterligare militäriska historia och 
förordnande. Finns på Biblioteket Högsby och Kalmar Läns Museum.) 
 

Forts. och avslutning nästa nr. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGNUS EKSTRAND DÖDERHULTS 

HEMBYGDSFÖRENING 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett historiskt dokument över tidens gång och 

utveckling. 

Utdrag ur en avslutande dikt som belyser en del av vad 

som avhandlas: 

”Sekelskiftet ganska olikt var, mot nu 
När vi födda blev till världen, jag och du 
Tidigt fick vi börja knoga, endast enkel lärdom få 
Tänk att det blev folk av oss ändå…. 
 
Vi fått klara oss förutan intelligens 
Var och en fick ha sin egen kunskapsgräns 
Dum var dum, klok var klok, det var ju enkelt att förstå 
Tänk att det blev folk av oss ändå”…. 

 
Vid intresse för denna bok – kontakta: 
Gösta Larsson, 
Fallhult Horvagården 2 
577 91 HULTSFRED 
Tfn: 0495-62040 

Boken är skriven av ”Furöbarnen”  

Anders Lotsengård, Anders Österman, Joakim 

Hägg och Bertil Falkenström . 

 

Boken är rikligt illustrerad med gamla och nya foton. 

Den berättar om Furöns tillkomst, dess namn, 

forntiden på ön, dåtid, nutid, fisket, 

lotsstationen,historiska händelser förknippade med 

ön mm. 

En intressant och tankeväckande bok även för den 
som inte har några kopplingar till Furön och väl värd 
att läsa. Ni som är intresserade av att köpa den – 
kontakta : Anders Österman 
                     Mbl:  070-255 00 41 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLF:s styrelse och uppdrag under verksamhetsåret 2018 

Namn  Uppdrag  Telefon E-post 

Sam Blixt ordförande, dataansvarig 0491 – 151 28 sam.blixt.34@gmail.com 
Gunnar Håkansson v. ordförande 0491 – 175 83 gunnarbshakansson@gmail.com 
Leif Rydström sekreterare 0499 – 131 88 leif.rm@telia.com 
Ulf Waltersson redaktör 0490 – 720 68 ulf.waltersson@gmail.com 
Edith Carlsson styrelseledamot  0491 – 930 14 elga@telia.com 
Anders Rotviker kassör 0491 – 620 11 anders.rotviker@telia.com 
Sven-Åke Fogelqvist styrelseledamot. v. kassör 0491 – 154 93 fogelqvist.sven-ake@hotmail.se 
Britt Maria Ekstrand ansv. mailfrågor, datoransv. 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 070-391 36 82 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@gmail.com 
Bidrag kan också sändas till e-postadress: info@plfoskarshamn.se  

Utdrag ur artiklar får göras med angivande av källa och författare.  

PLF-nytt 127 utkommer den 24/10 2018.  

I redaktionen: Ulf Waltersson (ansvarig utgivare).  

Övriga styrelsemedlemmar deltar i det redaktionella arbetet.  

       

 Det finns nu totalt 6 254 664 poster i databasen. 
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Medlemmar i PLF efter PLF-nytt nr 125     2018-08-06 

 Nr Namn Postadress Postnr Postort Telefonnr 

 3475 Inga-Lill Wernlund Trollbackevägen 8  Lgh 1003 393 52 KALMAR                  0480-852 28 

 3476 Per Stigberg Väla Ängsbacka 641 62 VALLA  

 3477 Tommy Lilja Fritidsvägen 17 C 281 47 HÄSSLEHOLM  

 3478 Henrik Larsson Vråtorpsgatan 27 741 46 KNIVSTA                 018-55 14 38 

 3479 Michael Hägg Elledalsgatan19 385 31 TORSÅS  

 3480 Jessica Fagerlund Lille-Johans Lycka 20 423 36 TORSLANDA  

 3481 Staffan Ekström Valhallavägen 130  Lgh 1502 114 41 STOCKHOLM  

 3482 Monika Olsberg Bohult 220 579 90 BERGA                     0491-550 36 

 3483 Ingrid Wikström Plintsberg Tällbergsvägen 116 793 70 TÄLLBERG               0247-505 38 

 9 nya medlemmar sedan PLF-nytt nr 125 
 

 

 

Välkommen till våra lokaler på Kyrkogårdsgatan 11 
 

Måndagar 1700 - 1900.  Ansvariga: 

 
27/8 Sam Blixt o Anna-Stina Johansson 15/10 Ulf Waltersson o Birgitta Dahleman 

3/9 Gunnar Håkansson o B M Ekstrand 22/10 B M Ekstrand o Leif Rydström 

10/9 Anders Rotviker o Birgitta Dahleman 29/10 Sven-Åke Fogelqvist o Tomas Karlsson 

17/9 Sven-Åke Fogelqvist o B M Ekstrand 5/11 Gunnar Håkansson o Anders Rotviker 

24/9 Sam Blixt o Leif Rydström 12/11 Tomas Karlsson o Ingvar Andersson 

1/10 Gunnar Håkansson o Ulf Waltersson 19/11 Sam Blixt o Anna-Stina Johansson 

8/10 Ingvar Andersson o Anders Rotviker 26/11 Tomas Karlsson o Birgitta Dahleman 

 

Vi har även öppet torsdagar kl 1400 - 1600 udda veckor fr o m den 13 sept 

 
13/9 Anders Rotviker 25/10 B M Ekstrand  

27/9 Sam Blixt 8/11 Gunnar Håkansson  

11/10 Sven-Åke Fogelqvist 22/11 Anna-Stina Johansson 

 

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

Tisdagsgruppen startar 11/9 kl.1300 - 1600 B M Ekstrand 

Onsdagsgruppen startar 22/8 kl. 900 - 1200  Sam Blixt 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIDPLAN FÖR 2018 

År Vecka Dag Tid Verksamhet Lokal 

2018 31 01-aug 17.00 Styrelsemöte -"- 

  34 22-aug   PLF-Nytt 126   

  35 31 aug-2 sept   Släktforskardagar Växjö 

  36 05-sep 17.00 Styrelsemöte Kyrkogårdsgatan 

  38 22-sep 14.00 Föreningsmöte -"- 

  40 03-okt 17.00 Styrelsemöte -"- 

  43 24-okt   PLF-Nytt 127   

  45 07-nov 17.00 Styrelsemöte Kyrkogårdsgatan 

  46 17-nov 14.00 Föreningsmöte -"- 

  49 05-dec 17.00 Styrelsemöte -"- 

  2 09-jan 17.00 Styrelsemöte -"- 

2019 5 30-jan   PLF-Nytt 128   

  6 06-feb 17.00 Styrelsemöte Kyrkogårdsgatan 

  7 16-feb 14.00 Årsmöte -"- 

Brevfrågor på databasen sänds till: 

PLF  

Box 23  

572 21 OSKARSHAMN 

Tel.:PLF-lokalen 0491 -76 08 78 

Telefontider till PLF-lokalen:  

Tisdagar 1300 – 1600 

Onsdagar 0900 – 1200 

Plusgironummer: 400938-7 

Bankgironummer: 386-0475 

E-post: info@plfoskarshamn.se 

Du kan också skicka dina frågor via vår hemsida,  

som du når med adressen www.plfoskarshamn.se. 

Under rubriken internet-sökning hittar du vårt 

elektroniska formulär, eller direkt med frankerat 

kuvert. 

PLF 

Box 23  

572 21 OSKARSHAMN 

Telefon. 0491-76 08 78 

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 24/10 2018 



 
 

PLFs CD-skivor kommer att finnas 

vid släktforskardagarna i Växjö 31 aug -2 sept 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVERIGE 
PORTO 
BETALT B 

CD 1 omfattar norra Kalmar län o 170 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.34@gmail.com 

 
 

 
 

 Returadress  PLF  
vid obeställbarhet:  Box 23 

572 21  OSKARSHAMN 
 

Om du i din släktforskning hittar intressanta eller roliga saker  

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

ulf.waltersson@gmail.com 

http://www.plfoskarshamn.se/
mailto:info@plfoskarshamn.se
mailto:sam.blixt.34@gmail.com

