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Ordföranden har ordet

E

tt nytt år med nya förväntningar och löften
har just börjat.

Men hur blev året som vi nu lämnat? Stämde
våra förhoppningar in och höll vi våra löften?
För PLF:s del har året gått bra. Nya medlemmar och nya kontakter har strömmat in under
året. Vi blev klara med det första projektet som
föreningen började med, husförhörslängden för
Döderhults socken. Ett nytryck av häftet ”I Lagens namn” har tagits fram. Det innehåller förtydligande av gammaldags ord som man stöter
på, när man släktforskar. Vi har haft öppet i
arbetsstugan på måndagskvällar. Det har lockat
många besökare. Ett utökat samarbete har börjat med våra systerföreningar. Första gemensamma träffen blir en anbytardag i Hjorted den
11 maj. Du kan läsa mer om systerföreningarna
under rubriken Vad gör våra systerföreningar i
vår?
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Vad kommer då att ske under nuvarande året?
Vi får vänta och se vad PLF:s nya styrelse tycker
är viktigt. Vi har årsmötet att se fram emot, då
Ejbert Einarsson kommer att berätta om husarer,
och den medföljande kvartetten kommer att lätta
upp stämningen med sång och musik.
På projektsidan var det tyvärr ingen som
nappade på att vara med om att sammanställa
ett bouppteckningsregister för Stranda härad.
Har ni några nya idéer om hur PLF ska verka
under det nya året? Hör i så fall av er till styrelsen och berätta.

För min del tänker jag ägna det nya året åt min
egen släktforskning och forskning om bygden
där jag bor. Jag ser fram emot många sköna
forskardagar i Vadstena, Kalmar och Jönköping.
Barbro Sander

Kallelse
Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum
håller årsmöte
lördagen den 16/2 kl. 10.00
i Logelokalen, StoraTorget 5, 2 tr., Oskarshamn
Mötesförhandlingar
Ejbert Einarsson, Eksjö, föreläser om Husarer i allmänhet
och Smålands Husarer i synnerhet

Det blir även möjlighet att söka i databasen

PLF:s styrelse och uppdrag under verksamhetsåret 2001/2002
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Debatt

Lider PLF av växtvärk?

Föreningen visar nu ett medlemsantal på över 1000
medlemmar. Kan man då tala om växtvärk? Låt oss
se!

svar. Vi beaktade inte, att föreningen genom nya
medlemmars bostadsort och intressen hade växt ur
sin kostym (organisation och handlingsprogram).

1. Medlemsantalet.

Slentianmässigt omvaldes valberedningar, som såg
som sin uppgift att se till, att eventuella nyval hade
den gamla styrelsens gillande. Varför skulle man
ändra på ett vinnande lag? Ingen kan väl skylla dem
för det. De hade inga stadgeenliga instruktioner om
hur kandidater skulle sökas och presenteras, helst i
god tid före årsmötet, vilket därför sällan fick alternativ att välja mellan.

Faktum är att huvuddelen av medlemmarna i själva
verket borde betraktas som kunder till databasen
och inte som aktivt arbetande medlemmar i enlighet med den anda, som födde föreningen, och de
stadgar, som fortfarande gäller. Hur många dessa
är, vet man inte, men vore intressant att få reda på..
Kanske 80-90%?
Om man tittar i de första numren av PLF-nytt, kan
man se, att nästan varenda medlem, framför allt styrelsen, var aktivt arbetande på projekt direkt i stadgarnas anda.

Det är möligt att detta håller, men hur länge? Man
borde ta varning av den situation, som vår huvudorganisation hamnade härom året.

Det är naturligtvis bra att ha betalande kunder i föreningen. Det ger god ekonomi. Men man måste ha
klart för sig, att vi nu har en helt ny förening, som
bytt skepnad från lokal till regional medlemsstock.
Detta kräver nytänkande, bland annat om det finns
möjligheter att göra kunderna till aktiva medlemmar.

Den största bristen i dagens läge är att ett genomarbetat långtidsprogram saknas. Om man anser sig
gå framåt – åtminstone i medlemsantal – och vill
utvecklas, då bör man bestämma sig för, vilken
kompassriktning man skall välja, och vilka mål man
skall sätta för verksamheten.

2. Medlemsinflytande.
Under flera år har olika styrelser försökt att aktivera medlemmarnas deltagande i föreningens viktigare frågor. På vissa punkter har detta gått bra.
Genom enkäter har medlemmarna tydligt gett sin
syn på bland annat databasens publicering på CD,
vilket lyckats, trots tvekan från dem, som varit oroliga för, att detta skulle leda till försämrad ekonomi.
Men i viktiga frågor har alla styrelser hittills misslyckats. Min gissning är att huvudorsaken till detta
förmodligen är att vi har en styrelse, som inte representerar den nya medlemskåren. Detta i sin tur
beror på en valprocess, som inte svarar mot föreningens nya ställning som regional organisation.

3. Valprocessen.
Under hela 1980- och 1990-talen följde framgång
på framgång. Föreningen fick både nationellt och
internationellt genombrott, och medlemsantalet
ökade. Berusade av framgångarna har det inte varit
plats för självrannsakan och kritik. Föreningen fick
medlemmar från hela landet, men styrelsens medlemmar kom alltid från ett begränsat geografiskt
område och ur en begränsad skara medlemmar. Alla
styrelser – även de jag själv ingick i – har sitt an-

4. Långtidsplan saknas.

Det kommande årsmötet bör ge styrelsen i uppdrag
att utarbeta en femårsplan, som bl.a. bör omfatta:
a) översyn av stadgarna med hänsyn till att föreningen numera är en regional organisation.
b) metoder att göra stödjande medlemmar/kunder
till projektarbetare, vilket blir underlättat genom
databasena ökade tillgänglighet.

5. Databasen
Databasen utgör numera föreningens viktigaste
operativa och ekonomiska tillgång. Från en närmast
explosiv geografisk utvidgning tycks emellertid en
avsaktning spåras. Trots att alla känner dess begränsning i tillförlitlighet på grund av att endast en
tolkning har gjorts av materialet, är den emellertid
mycket värdefull, främst för släktforskningen
(spec. nybörjare). Men dess unika värde ligger i dess
värde för avancerad lokalhistorisk forskning. Där
ligger den huvudsakligen i träda.
De flesta professionella forskare i lokalhistoria vet,
att sådan forskning är relativt enkel beträffande tiden efter 1749 (Tabellverkets tabeller och övriga
handlingar). Men för tiden före 1749 är materialet
magert. Vad jag vet finns på detta område ingen så
intressant källa som PLF:s databas. Trots detta gör
föreningen inget för att sprida kunskap på detta

3

område eller ta del av de vetenskapliga aktuella
problemställningarna.
Jag vill bara peka på två saker:
a) Databasen sockenvisa uppgifter före 1749 om
födde, vigde etc. - visserligen ofta ofullständiga är en utomordentlig källa för bl.a. demografer, när
det gäller den lokala befolkningsutvecklingen.
Dessa forskare har dessutom utvecklat allt bättre
instrument för att bilda sig en uppfattning om förhållande även på fragmentariska uppgifter.
b) Det finns väl knappast någon släktforskare, som
inte är intresserad av hur det såg ut i en socken, där
han/hon har anor före 1789. Det finns redan inom
föreningen några enkla program, där man kan få
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veta få veta en del sockenuppgifter, t.ex. levnadsålder, medellivslängd, barnadödlighet, namnskick etc.
Varför inte, i samverkan med intresserade släktforskare, vidareutveckla detta system och publicera det
i PLF-nytt eller på nätet.
Det är möjligt att det inom styrelsen pågår diskussioner kring dessa ämnen, men som medlem finns
det inget att läsa om detta i PLF-nytt.
Detta är ett försök att få igång en diskussion bland
medlemmar intresserade av PLF:s framtida utveckling – främst behovet av en långtidsplan utarbetad i
samarbete med alla föreningens medlemmar/kunder.
Gunnar Källenius
Medlemsnr. 01.

Hägerum med underlydande gårdar

N

orrgränna Byalag är en liten förening i norra
delen av Kristdala socken, som dokumenterar
allt om människor, fornlämningar, växter med mera
i bygden.
Förra året blev byalaget klara med första CD-skivan. Den har fått mycket beröm av samtliga köpare. I första hand är det en dokumentation av gårdarna, men man kan även följa många familjer från
i dag ner till 1600-talet, om de bott inom området
hela tiden. Det finns mycket intressant att läsa om
personerna som till exempel följande domprotokoll:
”1825 vid tinget i Ishult berättade Johan Dahl att
han vid skymningen den 16 december 1824 var i
tanke att gå ut i skogen och skjuta fågel. Han hade
förut på dagen laddat bössan med hagel och ställt
den under trappköket. När han var i begrepp att gå
hade han böjt sig ner för att ta tyre till bloss som
låg på golvet framför spisen. Just då hade skottet i
bössan brunnit av och träffat hans hustru som suttit på en låg stol framför sängen. Skottet hade träffat henne i pannan och hon hade genast dött. Johan Dahl sade sig vara 25 år gammal och att skottet av våda smällt av och ingen annan än hans lilla
barn, cirka två år gammalt, hade varit närvarande.
Vittnena Klas Börjesson och Nils Peter Jonsson i
Malghult betygade att det varit enighet och förtrolighet mellan Dahl och hans hustru. Om hans hustru Karin berättades att hon var 33 år gammal och
hade fött två ännu levande barn. Såret i pannan
var fem tum långt och tre tum brett och en del av
hjärnan hade trängt ut ur såret. Johan Magnus Pihl
och Abraham Knapp berättade att Dahl kommit till
Johan Magnus den 16 december mellan klockan sex
och sju på kvällen och berättat vad som hänt.”

I bland de över åttahundra bilderna som finns på
skivan kan man hitta alla boningshus som finns kvar
i dag. Här finns också många fina porträtt från 1800och 1900-talen samt naturbilder från norra delen
av Kristdala socken. Totalt rymmer skivan över
2.200 filer som handlar om byarna: Dabbekulla,
Libbekulla, Mellingerum, Möllekulla, Sjökrok, Sjöändemåla och Röstorp i Kristdala socken. På skivan finns även en sammanställning av tingsstället i
Ishult. CD-skivan kostar 400 kronor. Behållningen
av försäljningen tillfaller byalaget som använder
pengarna till underhåll av Möllekulla skola som är
den äldsta skolbyggnaden i Kristdala socken.
Byalaget fortsätter nu dokumentationen av gårdarna
i norra delen av Kristdala socken. Nu är det
Hägerum med underlydande gårdar (Boarum,
Kvarngården, Ekenäs, Gölhult, Laggartorp, Långvik/Skräddartorpet och Tegeltorpet/Skomakartorpet
) som bearbetas. För att få en komplett teckning av
norra delen kommer även Kalerum och Bankhult
att tas med. Har du gamla fotografier eller gamla
handlingar som berör dessa gårdar är vi tacksamma
om vi kan få del av dessa. Vill du veta mera om
dokumentationen titta då in på Norrgrännas
hemsida. Det går bra att länka vidare från PLF:s
hemsida.
Vill du beställa CD-skivan eller har information att
lämna kontakta:
Barbro Sander
Mellingerum Dalen
570 91 Kristdala
tel. 0491-750 30
e-mail: 0491-75030@telia.com
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Svenskar avlidna i Amerika.
SOCIAL-DEMOKRATEN Fredagen den 11 juni 1926
August Samuelson avled den 9 maj i Moline, ILL.,
meddelar Sv-Am. Nyhetsbyrån.
Han var född i Östergötland 1852 och kom 1882
till Amerika, där han efterlämnar maka, 4 söner och
2 döttrar.
Peter Magnus Dedon avled den 12 maj i S:t Paul,
Minn. Han var född i Östergötland 1849 och kom
till Amerika som helt ung. Efterlämnar fyra söner,
en dotter och syskon.
Andrew John Sundén avled i Austin, Texas, den 5
maj, 60 år gammal. Han var född i Åsby, Östergötland, och kom 1890 till Amerika. Efterlämnar maka,
5 söner och 5 döttrar.
Oke S. Dahlberg avled den 5 maj i Chikago, Minn.
99 år gammal. Han var född i Backaryd, Småland,
och kom 1854 till Amerika. Efterlämnar två söner
och en dotter samt barnbarn.
Carl Adrian Nyquist avled i Swedenburg, Nebr.
den 22 april, 59 år gammal. Han var född i
Döderhults socken., Småland, och kom till Amerika 1883. Efterlämnar maka och barn.
Harald Gustaf Arthur Carlson avled den 20 maj i
Chikago, Ill. Han var född 1905 i Vallsjö, Småland.
efterlämnar en broder.
Elfrida Maria Anderson avled i Conrad, Minn. Hon
var född i Jönköping 1868 och kom för 40 år sedan
till Amerika. Efterlämnar 5 syskon.
Karin Katarina Törngren, född Kullberg, avled den
26 april i Sioux City, Ia. Hon var född i Hallingeberg, Kalmar län, 1839 och kom till Amerika 1879.
Efterlämnar fyra söner och fyra döttrar samt barnbarn och barnbarnsbarn.
Albertina C. Falk avled den 3 maj i Chikago, Ill.
Hon var född i Småland 1863 och kom för 43 år
sedan till Amerika. Efterlämnar två barn samt barnbarn.
Johanna Teresia Johnson, född Peterson avled den
16 april i Summit, N. J., 34 år gammal. Hon var
född i Karlslunda, Kalmar län, och efterlämnar
make, 2 barn samt syskon.
Katharina Shoberg avled i Scandia, Minn., den 22
april, 82 år gammal. Hon var född i Tollgs socken,
Småland, och kom 1893 till Amerika. Efterlämnar
en son och en dotter.
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Louis Larsen avled den 4 maj i Chikago. Han var
född i Munka-Ljungby, Skåne, ock kom till Amerika för 37 år sedan. Efterlämnar maka och 2 döttrar.
Peter Eastberg avled den 5 maj i Ashtabula, O. Han
var född i Malmöhus län 1863, och kom som ung
till Amerika. Efterlämnar tre söner och fyra döttrar.
John Svensson har avlidit i Chikago. Han var född
i Landskrona 1871, och kom för 25 år sedan till
Amerika, där han efterlämnar hustru och en son samt
bröder i Sverige.
Mary Nelson avled den 7 april i Stillwater, Minn.
Hon var född i Skåne 1839 och efterlämnar två söner, två döttrar, barnbarn och barnbarnsbarn.
Alma Persson avled den 9 maj i Albany, N. J. Hon
var född i Hälsingborg 1879. Efterlämnar fader och
bröder i Sverige.
Anna Wiberg avled den 2 maj i Kansas City, 71 år
gammal. Hon var född i Österslöf, Skåne, och efterlämnar make och tre söner.
Alfred Johnson avled den 3 maj i Chikago. Han
var född i Thorhamn, Blekinge, 1871 och kom för
34 år sedan till Amerika. Sörjes av maka, 4 barn,
fader och syskon.
August Olson avled den 27 april i Center City,
Minn., 74 år gammal. Han var född i Blekinge. Efterlämnar två söner, två döttrar samt barnbarn.
Hilda L. Berg född Westergren, avled den 2 maj i
Chikago. Hon var född i Visby 1853, och kom för
48 år sedan till Amerika. Efterlämnar två döttrar.
Elisabeth Anderson-Hultquist avled den 18 mars i
Concordia, Kansas, 94 år gammal. Hon född i Nora,
Västmanland, och kom till Amerika vid 18 år års
ålder.
Emil Bernhard Peterson avled den 24 april i Warren, Ore. Han var född i Våmhus, Dalarna, och vid
sin död endast 26 år gammal, Efterlämnar föräldrar
och syskon i Sverige.
Gladys Marie Lönn avled den 22 april i Fairbult,
Minn., 13 år gammal. Hon efterlämnar fader och
broder.
Johanna Carlson född Erickson, avled i Lake Sarah Township, Minn., 69 år gammal. Hon var född

i Hedemora och kom 1884 till Amerika. Efterlämnar make, fyra söner och två döttrar.
Mathilda Charlotta Bergman, född Söderbeck, avled den 25 april i Portland, Ore., 36 år gammal. Hon
var född i Stora Tuna, Dalarna, och kom 1911 till
Amerika. Efterlämnar make och föräldrar.
Lovisa Kristina Nordström avled den 30 april i
Ligonier, Pa., 92 år gammal. Hon var född i
Silvberg, Dalarna och kom 1888 till Amerika. Efterlämnar tre söner samt barnbarn.
Frida Rydell, född Nordquist , avled i Winnipeg,
Man., Kanada, 40 år gammal. Hon var född i Sandviken, Västerbotten, och efterlämnar make och tre
barn samt föräldrar och syskon i Sverige.
Per Ocklind har avlidit i Oakland, Cal., 71 år gammal. Han var född i Jämtland och efterlämnar maka
och två döttrar samt barnbarn.
Fritz Johnson avled i Galesburg, Ill., den 6 maj, 53
år gammal. Han var född i Sverige och kom till
Amerika som barn. Han avled ogift.
Axel Söderberg avled den 24 april i S:t Paul, Minn.,
45 år gammal. Han var född i Sverige. Efterlämnar
hustru, två barn samt moder i Sverige.
Fredrik L. Swanson avled den 6 maj i Urbana, Ill.,
65 år gammal. Han var född i Sverige och kom till
Amerika som helt ung. Efterlämnar hustru, två söner och en dotter.
Claus Swanson avled den 13 maj i Goodhue Minn.,
80 år gammal. Han var född i Sverige och efterlämnar maka, tre söner samt syskon i Sverige.
John Carlson avled den 26 april i Tacoma, Wash.,
60 år gammal. Han var född i Sverige, där han efterlämnar familj.

Gus Ryberg avled den 28 april i Galva, Ill., 66 år
gammal. Han var född i Sverige och kom till Amerika 1881. Efterlämnar syskon.
Anna Lovisa Lundgren avled den 1 maj i Moline,
Ill. Hon var född i Sverige 1845 och kom till Amerika 1871. Efterlämnar två söner och en dotter.
Anna Lovisa Carlson, född Johnson, avled den 11
maj i Rock Island, Ill. Hon var född i Sverige 1854
och kom till Amerika för 46 år sedan. Efterlämnar
make, två söner, tre döttrar samt barnbarn och barnbarnsbarn.
Maria Sofia Green, född Svanström, avled den 25
april i Cleveland, Ohio. Hon var född i Bengtstorp,
Värmland, 1857, och kom till Amerika 1880, där
hon efterlämnar två söner, en dotter samt barnbarn.
Emma Maria Gustafsson avled den 27 april. Hon
var född i Värmland 1869, och kom 1887 till Amerika, där hon efterlämnar make och tvenne barn.
Anna Mills avled den 30 april i Aiburn, Mass., 70
år gammal. Hon var född i Charlottenberg, Värmland. Efterlämnar make och systrar.
John Anderson avled den 30 april i Worcester,
Mass., 64 år gammal. Han var född i Edsleskog,
Dal. Efterlämnar tre söner, tre döttrar samt barnbarn.
Lovisa Holmquist avled den 1 maj i Chikago, 85 år
gammal. Hon var född i Göteborg och kom 1867
till Amerika där hon efterlämnar fyra gifta döttrar.
Carl Gustaf Widén avled den 2 maj i Worcester,
Mass., 73 år gammal. Han var född i Närke och
kom 1887 till Amerika. Efterlämnar maka, tre söner samt barnbarn.

Frank Sanford Bredine avled den 3 maj i Rock Island, Ill., 68 år gammal. Han var född i Sverige.
Efterlämnar syskon.

Anna Fredrika Peterson avled den 19 april i Minneapolis, Minn., 84 år gammal. Hon var född i Öja,
Södermanland och kom 1882 till Amerika. Efterlämnar en gift dotter.

Mrs Robert Ljungquist avled den 22 april i
Litchfield, Minn., 66 år gammal. Hon var född i
Sverige och kom 1866 till Amerika, där hon efterlämnar make och fem barn.

Mathilda Person avled den 24 april i Los Angeles,
Cal., 83 år gammal. Hon var född i Tveta och efterlämnar en syster.
Britt Maria Ekstrand

Charles Eric Nelson avled den 22 april i Newyork,
54 år gammal. Han var född i Sverige och kom 1892
till Amerika. Efterlämnar två söner och en dotter.

Gösta Wahlborg har sänt oss följande citat under rubriken En framsynt präst.
Prästen Anders Chydenius skrev år 1778: Träla
i andras arbete så länge de orka, vräkas bort i
armod på sina gamla dagar, och dö i uselhet,
äro de lagar som skola locka den arbetande
hopen att älska fäderneslandet.

Fred Rosdahl avled i Duluth, Minn., 47 år gammal.
Han var född i Sverige och efterlämnar en son och
två döttrar i Sverige.
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Vad gör våra systerföreningar i vår?
Den 29 september förra året träffades representanter för KLGF, ÖGF, TSF,VHSF, och PLF i Västervik för att diskutera ökat samarbete och samordning av programverksamheten. Man kom då också
överens om att resp. förenings program ska meddelas i varandras tidningar. Här kommer de uppgifter som nått PLF:s redaktion om vårens program:

Kalmar Läns Genealogiska Förening
Släktforskarhjälp i Nybro 9 februari
Släktforskning med släktforskarhjälp på Nybro bibliotek kl. 13.00-17.30 lördagen den 9 februari.
Efter bibliotekets stängning utnyttjar vi läsapparater
och datorer. Bibliotekets släktforskarhörna är bokad för KLGF även under förmiddagen 10-13.
Kaffeautomat finns, medtag eget tilltugg.
Anmäl dig till Birgitta Gustafsson tel 0481-172 52
kvällstid, eller birgitta.gustafsson@nybro.se.
Föranmäl gärna frågor som du vill ha hjälp med så
vi hinner förbereda dem bland kunniga medlemmar.
Tingsrätten 14 februari
Besöket blir den 14 feb. kl. 18.00. Anmälan till Sven
Andersson tel. 0480-244 81 senast måndagen den
11 feb. Begränsat antal: högst 15!
Vårkursen 2 mars
Vårens kursdag är förlagd till Högalid den 2 mars.
Den börjar kl. 08.30 och beräknas vara slut kl. 16.00.
Anmälan till Sven Andersson tel. 0480–244 81 senast 24 mars. Kursavgift för medlemmar är 200:kr, vilket inkluderar fmkaffe, mat och emkaffe. Vid
ev. köp av Släktforska! Steg för Steg tjänar du in
kursavgiften!
Årsmöte 5 april
Årsmöte hålls på Ölands Folkhögskola den
5 april kl. 19.00. Efter sedvanliga förhandlingar och
kaffe berättar Britt Wirén om Catharina Ulrika
Borelius, en prästänka i Kalmar. Se informativ artikel i Östra Småland den 20 nov. 2000 sid. 16-17.
Anmälan till Sven Andersson tel. 0480-24481 senast 1 april. Se sep inbjudan.
Forskarhjälp
Forskarhjälp på biblioteken i Kalmar och Emmaboda blir den 5 feb, den 5 mars och den 9 april
kl. 18.00 - 20.00 i Kalmar
kl. 17.30 - 19.00 i Emmaboda
På biblioteket Nybro den 9 feb (se ovan).
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Vårutflykt
Boka in vårutflykt lördagen den 27 april till trakterna kring Orrefors. Mer information i nästa nummer.
Innehåll:
Tingsrätten
Passa på att besöka tingsrätten innan arkivet nästan försvinner! Från och med 1 juli 2001 är det
Lokala skatteförvaltningen som har hand om
bouppteckningar och de som finns på tingsrätten
körs till Vadstena. Lokala skatteförvaltningen i
Kalmar handhar numera bouppteckningar för
Småland, Halland och Blekinge Även
inskrivningsmyndigheten vid tingsrätten försvann
den 1 juli. Registrering av fastighet görs numera
av den som har hand om försäljningen och sker
per dator till den nya inskrivningsmyndigheten
som ligger i Eksjö. Än finns det gamla arkivet
kvar, men hur länge? Tingsrätten är alltså efter 1
juli en renodlad domstol.
Vårkursen
Sten-Eric Lindström från Karlskrona kommer
att inleda dagen med att tala om: Folk och liv i
gränsbygd (mellan Småland och Blekinge).
Samme föreläsare talade på årsmötet förra året
om: Från Curhus och lazarett till sjukhus.
Arkivarie Gun Petersson vid Hovrätten i Jönköping ger oss en grundlig genomgång av rättsväsendet med häradsrätter, rådhusrätter o.s.v.
Ordf. i Släktforskarförbundet Ted Rosvall berättar under rubriken - I giljotinens skugga eller
kvinnan med järnmasken - om Madame Royale ett kvinnoöde från 1700-talet.
Ted Rosvall presenterar också Släktforskarförbundet och har även med sig förbundets bokbord. Se bifogade lista! Litteraturen säljs under
dagen till medlemspris! Alltså tillfälle att köpa
både böcker, CD-romskivor och blanketter till
släktutredningen!
-------------------------------------------------------------

Östgötlands Genealogiska Förening
31/1 torsdag kl.19.00 i Matteusgården, Norrköping
Lasse Södergren berätta och visar bilder från 1800
och 1900-talets ”Norrköping Då och Nu”
16/3 lördag kl 10-15 i församlingshemmet, Mariahemmet, Finspång. Anbyten med smeder och smedsläkter från Norra Östergötland. Anmälan till Barbro Behrendtz. Kontakta ÖGF för anmälningsblankett.

23/5 Prel. Bussresa till Gripsholms slott och
Svenska Statens Porträttsamling, vidare till Stockholm. Mer info i nästa Lövet.

---------------------------------------------------Tjust Släktforskarförening
Dag: Onsdag 23 jan. Föreningsmöte
Plats: Utkiken 3:e vån. Biblioteket Västervik
Barnhusbarn hur gick det för dem?
Anna Lantz berättar. Tid: 18.45
Dag: Onsdag 20 febr. Föreningsmöte
Plats: Utkiken 3:e vån. Biblioteket Västervik Våra
lokala arkiv, kan vara en guldgruva för oss. Åke
Andersson informerar.
Tid: 18.45
Dag: Onsdag 20 mars. Årsmöte
Plats: Utkiken 3:e vån. Biblioteket Västervik
Kongo-minnen, Oskar Södergren berättar om sin
tjänst vid Kongobataljonen.
Tid: 18.45
Dag: Lördag 20 april Temadag på Gamleby folkhögskola. Se särskilt program
Dag: Lördag 11 maj Anbytardag i Hjorted
Tid: 10.00. Se särskilt program i nästa nr av Wåra
Rötter.
Dag: Onsdag 12 juni. Byvandring i Gamleby.
Hembygdsföreningen svarar för guidening
Plats: Gamla torget. Vi besöker även hembygdsgården, där kaffet står framdukat.
Tid: 18.30
Vecka 32 6-10 aug. Veckokurs på Gamleby folkhögskola.

För ev. reservation om tider och plats, se vår påminnelse om träffen, i Västerviks Tidningen under
rubriken föreningar, lördagen före aktuell träff. Eller tag kontakt med någon i styrelsen.
Välkommen till våra träffar. Anteckna träffarna i
Din kalender.
Styrelsen och programkommitén.
-------------------------------------------------------------

Blekinge Släktforskarförening
Tematräff i Kallinge
Dag: Onsdag 27 februari. Datorn i släktforskningen.
Plats: SVAR. Tid 19.00. Ingen föranmälan.
Årsmöte
Dag: Onsdag 27 mars
Plats: Kallinge Folkets Hus
Föredrag av Ted Rosvall
Tid: se Släkt-Eken nr 1/02
-------------------------------------------------------------

Kronobergs Genealogiska Förening
Kurs
Dag: Lördag 2 februari
Ämne: Datorn i släktforskningen.
Anbytardag
Dag: Lördag 23 mars
Plats: Emigrantinstitutet i Växjö.
-------------------------------------------------------------

Vimmerby Hultsfred Släktforskarförening
Årsmöte
Dag: Onsdag 27 februari kl. 19.00
Plats: Tennishallens cafeteria i Vimmerby
Föredragshållare från Vimmerby
Museum, Näktergalen

Inbjudan till

Anbyte i Församlingshemmet.

Anbytardag i Hjorted

Databaser, utställningar, försäljning av
böcker m.m.

lördagen den 11 maj 2002
Tjust Släktforskarförening i samarbete med
Hjorteds Hembygdsförening, Östgöta Genealogiska
Förening, Vimmerby-Hultfreds Släktforskarförening, Kalmar läns Genealogiska Förening samt
Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum (PLF).
Program:
10:00 Samling i Hjorteds kyrka med kort andakt.
Efter andakten historik om kyrkan.
Information om dagen.

13:00 Hjorted - bygdehistoria (kort föredrag).
16:00 Avslutning.
Kaffeservering anordnas av Hjorteds Hembygdsförening.
Välkommen till Hjorted! (ingen föranmälan)
Ev. frågor besvaras av Tjust Släktforskarförening:
Holger Kanth
Yvonne Andersson Gullberg
Anne-Maj Olofsson
Barbro Stålheim

0490 - 148 68
0490 - 201 85
0490 - 324 02
0155 - 984 47
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Nya medlemmar i PLF
Nr

Namn

Postadress

Postnr Postort

1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588

Arne Johansson
Berth Bjerkland
Signild Pettersson
Hans Berglund
Urban Lagerström
Gunilla Ottosson
Lennart Källström
Ingrid Petersson
Inger Nilsson
Mariette Mårtensson
Olle Ivarsson
Egon Axelsson
Ingemar Lundquist
Åke Svensson
Jan Tegnemo
Ulf Jaensson
Leif Rydström
Lars-Erik Nilsson
Sören Elfdahl
Rolf Wenngren

Häggvägen 9
Bäcketorpsvägen 8
Brinkvägen 6

570 80 VIRSERUM
433 41 PARTILLE
572 95 FIGEHOLM
591 96 MOTALA
169 69 SOLNA
572 93 OSKARSHAMN
593 43 VÄSTERVIK
380 62 MÖRBYLÅNGA
387 92 BORGHOLM
383 91 MÖNSTERÅS
602 08 NORRKÖPING
384 40 ÅLEM
386 30 FÄRJESTADEN
570 90 PÅSKALLAVIK

Lundbygget 2, Djurhälla

Slottsvägen 6
Sörvik 2
Kalkstigen 7
Hulterstad 3410
Högsrumsvägen 31
Åserum 1069
Skogvaktaregatan 25
Bankvägen 6
Telegatan 26
Kulturgatan 21
Torparvägen 5
Kastbygatan 19
Åsgärdsgatan 48
Älgstigen 27
Middelfartsvägen 27
Gotlandsgatan 70 B

Telefonnr

0491-311 85
031-44 26 64
0491-321 31
0141-22 20 03
08-550 380 48
0491-161 81
0490-145 27
0485-451 20
0485-56 54 10
0499-133 12
011-31 15 03
0499-441 09
0485-343 26
0491-915 37
384 31 BLOMSTERMÅLA 0499-208 38
603 65 NORRKÖPING
011-31 99 31
383 35 MÖNSTERÅS
0499-131 88
572 32 OSKARSHAMN 0491-135 90
572 62 OSKARSHAMN 0491-192 58
116 65 STOCKHOLM
08-644 58 47

20 nya medlemmar sedan förra utgåvan av PLF-nytt. Vi hälsar dem välkomna.
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PLF-notiser
Välkommen till Arbetsstugan

Smålands Husarer på årsmötet

PLF har öppet i Arbetsstugan vid Stora Torget måndagar klockan 18.00–20.00 fram t.o.m. den 29/4.

På årsmötet den 16/2 kommer deltagarna att få göra
bekantskap med Husarer i allmänhet och Smålands
Husarer i synnerhet. Det är Ejbert Einarsson från
Eksjö, som berättar för oss om de gamla ryttarna.
Att han har intresserat sig för dessa beror yttrest på
ett genuint hästintresse hos både honom och hans
hustru. Ett musikintresse med anknytning till
militärmusiken bidrog också.

Ansvariga:
4/2 Barbro Sander och Elenore Svensson
11/2 Anders och Anne-Charlotte Thunberg
18/2 Sam Blixt och Christina Dannesäter
25/2 J-O Dillström och Birgitta Drehmer
4/3 Britt Maria Ekstrand och Curt Holm
11/3 Maj Holm och Anders Rotviker
18/3 Barbro Sander och Elenore Svensson
25/3 Anders och Anne-Charlotte Thunberg
8/4 Sam Blixt och Christina Dannesäter
15/4 J-O Dillström och Birgitta Drehmer
22/4 Britt Maria Ekstrand och Curt Holm
29/4 Maj Holm och Anders Rotviker.

När han fick tjänst i Eksjö som överläkare och kirurg, kändes det därför naturligt att ta kontakt med
Husarföreningen, som fortlever i högönsklig välmåga, trots att Smålands Husarer som regemente
försvann redan 1927. Kontakten ledde också till ett
ökat historiskt intresse, och nu reser Ejbert runt och
berättar om de gamla krigarna och deras öden och
levnadsvillkor. Tack vare musikintresset kommer
vi också att få lyssna till en kvartett, som spelar
musik med anknytning till föredragets innehåll.
Välkomna till en historisk resa i följe med Smålands Husarer!
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Uppdaterat i databasen
Datum Församling Sockenkod Födda
Vigda
Döda
Inflytt. Utflytt. Husförhör
20010914
(BJK) 1800-1832
Björkö
20010918 Mönsterås
(MÖN)
1806-1810
20010926 Lönneberga (LÖN)
1910-1927
20011002 Hägerstad
(HÄG) 1900-1928 1900-1928 1900-1928
20011008 Mönsterås
(MÖN)
1838
20011008 Ringarum
(RIN)
1800-1871 1800-1871
20011010
(HAT) 1927-1930 1927-1930 1927-1930
Halltorp
20011010
(HAG) 1925-1930 1925-1930 1925-1930
Hagby
20011010
(VOX) 1927-1930 1927-1930 1927-1930
Voxtorp
20011010 Augerum
(AUG)
1800-1843
20011011 Mönsterås
(MÖN)
1833
20011015
(BJK)
Björkö
1750-1832

Antalet poster i databasen uppgår nu till 3 172 423.
Algutsboda socken på CD-skiva
Undertecknade har påbörjat att skriva av mantalslängden för Algutsboda socken. Vi läser av åren
1636–ca 1760 troligtvis till 2:a husförhörslängden
startar 1765. Vi kommer senare att erbjuda alla som
önskar tillfälle att köpa denna CD-skiva. Skivan
beräknas komma ut under 2003. Mer information
kommer att lämnas senare.
Lennart Karlsson, Sven-Åke Nykvist, Niklas Rosenbalk

Lösning till läsövning

Frågor på databasen sänds till
PLF, Box 23, 572 21 OSKARSHAMN
Tel. Arbetsstugan 0491-153 82
Postgironummer 40 09 38–7
E-post:
plf.oskarshamn@post.netlink.se
Du kan också skicka Dina frågor via vår hemsida,
som Du lättast når med adressen come.to/plf. I
databasen hittar Du vårt elektroniska formulär.
Kostnader för brevfrågor.
Vi tar 20 kronor per svar enligt det särskilda
frågeformuläret eller för brev med max fem frågor.
Vi tar 40 kronor för samma tjänster till icke medlemmar.
Sänd också med ett frankerat svarskuvert!
Avgifterna för svar på brevfrågor kan sändas in via
postgiro eller på annat sätt.
Ange på frågeblanketten Du sänder in, vilket av
betalningssätten som använts. Om pengarna sänds
via postgiro, så meddela på talongen, vad pengarna
är avsedda för.
Det kan ibland uppstå missförstånd om detta.

Nästa nummer av PLF-nytt kommer ut den 10 april.

