Januari 2003

NR 64

PERSON- och LOKALHISTORISKT FORSKARCENTRUM OSKARSHAMN

Ordföranden har ordet

som talar olika. Håkan Mauritz Stefansson / Björnström
dog 1962 i Amerika.

Gott Nytt 2003 !

Andra som hjälper till är 6:e klassarna i Ruda skola.
De har till uppgift att via en enkät, som jag utformat,
intervjua de boende i de "unga bostadsområdena". Det
skall bli spännande att se hur detta går, men det bör
väcka intresset för bygden, då de kommer att läsa och
lära om sin bygd.

I skrivande stund är naturen klädd med mjuk ullig snö
på träd och buskar. Även denna tid har sin tjusning.
Jag arbetar på med mina Bydokumentationer. Det är 5
"byar i luften" samtidigt.
Den "stora byn" Ruda som egentligen är ett
industrisamhälle, tyvärr på kraftig tillbakagång, men det
fanns ju en historia före industrin. Här har funnits en
galgbacke d v s en avrättningsplats, med sista avrättningen den 16 november 1853.
Vi kan också berätta om Titanic 1912 och Dollarprinssessans sommarresidens: Håkan Mauritz
Stefansson / Björnström, en ung man som arbetade i
USA, var över i Sverige och läste på Tekniska
Högskolan, Stockholm omkring åren 1912.
Hans fader ägde ett gods, Ruda Gård, Högsby kommun. Håkan Mauritz skulle tillbaka till USA och
tecknade sig för resan med båten Titanic som
förstaklass passagerare. Nu ville det sig inte bättre än
att Titanic, som var klassad som osänkbar, gick på
isberg och sjönk mycket dramatiskt, där många
människor omkom. Alla har vi väl sett filmen Titanic,
såväl på filmduk som i digital form via TV.
Håkan Mauritz räddades. Han gifte sig med en förmögen
dam, Mary, och ägarförhållandet till Ruda Gård
övergick i Håkan Mauritz ägo 1926 efter faderns död.
Dessa två använde Ruda Gård som "Sommarresidens".
I samband med min dokumentation berättar "mina
guider", som är 80+ om hur människor i bygden de
känt fick arbete under somrarna här på herrgården. I
"folkmun" berättades att hon räddats av den unge
mannen och letade upp sin räddare, gifte sig med honom
och skänkte gården till sin man, vilket inte var sanning,
då hon ej var med på resan, men hon kallades för
Dollarprinsessan här..Här ser vi verklighet och folksagor

När jag har fått fram allt vad våra guider har att berätta,
och när jag letat i facklitteratur och gamla handlingar,
och kontrollerat i PLF:s dataregister över födda, vigda,
döda och deras yrken, då kan jag få bekräftat att det
har funnits ett garveri här, vilket jag misstänker.
Ja, det är spännande. Låt oss arbeta fram olika
forskningsprojekt, använda databasen och lämna
forskningsresultat tillbaka till PLF:s Bibliotek. Då växer
även den delen.
En annan by är Ekeby. Här har Vadstena kloster varit
ägare till en eller flera av gårdarna. Kan jag ej få fram
detta nu, så kommer forskare längre fram lätt kunna
göra detta tillägg till dokumentationen, då alla kartor
och uppgifter läggs in digitalt från olika källor som t.ex.
Lantmäteriet m fl.
En förhoppning är att vi utvecklar oss, att Vi står för
PLF = Person och Lokalhistorisk Forskning. Du skall
då se hur intresset växer i Din bygd.
Se vidare program inför årsmötet. Detta hittar Du på
sidan 2 och 3. Du är hjärtligt välkommen, men har Du
långt att åka så skicka in Dina synpunkter och förslag
till ledamöter i valberedning och ledamöter till styrelsen
i god tid.
En enkät utformad av Sam Blixt medföljer detta ex
PLF-Nytt. Fyll i och sänd tillbaka Dina svar, åsikter,
idéer, intressen och synpunkter.
Vi ses i februari på årsmötet.
Vänligen Christina Dannesäter.

Kallelse
Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum
håller årsmöte
lördagen den 15 februari 2003
kl. 10.00
i Logelokalen, Stora Torget 5, 2 tr., Oskarshamn
Mötesförhandlingar
Niclas Rosenbalck berättar om salpetersjuderiverksamhet
Det ges även tillfälle att söka i databasen

PLF:s styrelse och uppdrag under verksamhetsåret 2002/2003
Namn

Uppdrag

Telefon

E-post

Christina Dannesäter
Anders Thunberg
John-Olof Dillström
Sam Blixt
Britt Maria Ekstrand
Anders Rotviker
Jan-Christer Dahl
Ingvar Karlsson
Roger Axelsson
Curt Holm
Maj Holm
Magnus Ekstrand
Lars-Olof Löfqvist
Gun Mauritzon

ordförande
v. ordförande
kassör
dataansvarig
ansvarig för brevfrågor
materielfrågor
styrelseledamot
styrelseledamot
suppleant
suppleant
suppleant
valberedning
valberedning
valberedning

0491 - 240 47
0491 - 76 64 11
0491 - 919 22
0491 - 151 28
0491 - 186 55
0491 - 620 11
0491 - 185 11
0491 - 180 22
08 - 32 58 20

gillberga@hogsby.se
ahthunberg@hotmail.com

0491-138 04
0491-138 04
0491 - 186 55
0491 - 120 66
0499 - 231 84

sam.blixt@telia.com
bm.ekstrand@telia.com
anders.rotviker@telia.com
jcdahl@telia.com
ikn@telia.com
rax@hem.utfors.se
majviolah@ebrevet.nu
majviolah@ebrevet.nu
magnus.ekstrand@skandia.se

PLF-nytt, medlemstidning för Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum, Oskarshamn.
Utkommer fyra gånger per år. Upplaga 1300 exemplar.
Manus till artiklar och andra skriftliga bidrag sändes till
PLF, Box 23, 572 21 OSKARSHAMN
eller E-postadress: anders.0491766411@telia.com
PLF har numera också en hemsida. Du kan enklast nå den genom adressen come.to/plf.
Bidrag kan också sändas till e-postadress: plf.oskarshamn@post.netlink.se
Utdrag ur artiklar får göras med angivande av källa och författare.
PLF-nytt nr 65 utkommer den 2003.
I redaktionen: Anders Thunberg (ansvarig utgivare), Curt Holm och Maj Holm.
2

Dagordning vid PLF:s årsmöte
den 15 februari 2003 kl 10.00 i Logelokalen St. Torget 5, Oskarshamn
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande att leda dagens möte
3. Val av sekreterare för mötet

12. Fastställande av årsavgift för 2004
13. Fastställande av tidsplan för möten .m.
m.under kommande verksamhetsår

4. Val av två protokolljusterare tillika
rösträknare
5. Godkännande av dagordningen

14. Fastställande av budget för 2003

6. Godkännande av kallelse till mötet

9. Bokslut för 2002, fastställande av
resultat- och balansräkning

16. Val:
a) Ordförande för ett år
b) Vice ordförande för ett år
c) Ledamöter till styrelsen
d) Suppleanter till styrelsen
e) Två revisorer, varav en sammankallande samt en suppleant
f) Tre medlemmar till valberedning,
varav en sammankallande
g) Tre ombud till Riksstämma i
Ronneby

10. Revisorernas berättelse

17. Övriga frågor

11. Ansvarsfrihet för styrelsen

18. Mötet avslutas

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för
2002
8. Avgående styrelsens förslag och
framställningar
- Bildande av kommitté som i huvudsak
arbetar med lokalhistorisk forskning
- Uppföljning av enkät i PLF-nytt nr 64

15. Motioner

Tidsplan 2003
År
2003

2004

Vecka
3
5
7
11
16
18
31
33
35
42
44
47
3
5
7

Dag
Tid
Verksamhet
15/1
18.00
Styrelsemöte
29/1
PLF-nytt nr 64
15/2
10.00
Årsmöte
12/3
18.00
Styrelsemöte
16/4
PLF-nytt nr 65
3/5
10.00
Föreningsmöte
30/7
18.00
Styrelsemöte
13/8
PLF-nytt nr 66
30/8
10.00
Föreningsmöte
15/10
18.00
Styrelsemöte
29/10
PLF-nytt nr 67
22/11
10.00
Föreningsmöte
14/1
18.00
Styrelsemöte
28/1
PLF-nytt nr 68
14/2
10.00
Årsmöte
Riksstämma i Ronneby 23 - 24 augusti

Lokal
Arbetsstugan
Källgatan
Logelokalen
Arbetsstugan
Källgatan
Mönsterås
Arbetsstugan
Källgatan
Logelokalen
Arbetsstugan
Källgatan
Logelokalen
Arbetsstugan
Källgatan
Logelokalen
3

Släkten Riske
Sigfrid Petri (Persson) Riske blev 1581 sockenpräst i
Döderhult. Hans far var Per Riske, som 1545-1547
var soldat och bodde i Stensjö. Per var en av dem som
1545-1546 fick ersättning för stål- och hornbågar
(vapen).
Mellan 1548-1566 var Per Riske Nils Rynings landbo
på frälsegården Kyrkeby. Han deltog 1563-1564 i
kriget mot Danmark, varifrån han återvände året efter.
Från 1566 antecknas Per som bonde på Glabo med
Glaboskatteutjord, som han de tre sista åren delade
med "bysseskytten" Lasse Svensson, som 1572 övertog
gården. Själv flyttade Per till Saltvik 1/1 Mtl Sk 1572.
Att det var en skattegård innebar, att han kunde köpa
den gård han brukade. I jordbruket ingick även en
utjord i Saltvik.
Troligen dog Per Riske 1578, ty därefter stod hans son
Hemming för gården. Hemming löste ut sina syskon
1597 och köpte samma år utjorden "Glade eng".
Syskonen som sålde sina andelar var:
:

1. Prästen Sigfrid Petri Riske
2. Knekten Christer (Christian) Persson i Humlekärrshult
3. Hustru Britta Persdotter i Hycklinge
4. Margit Persdotter.
Per Riske hade således åtminstone fem barn. Köpesumman var 90 daler 12 mark. Utjorden köptes av
Sigred Korpsdotter, som erhöll 3 lod silver, 3 mark
och 1 pund torsk (!), Karin Korpsdotter, som fick 3
lod silver samt Ingred Korpsdotter, som uppges ha fått
"allt tillfyllest".
Den 18 september 1562 hölls ting i Mönsterås med
häradshövding Lyder Pedersson, Strömsrum. Från
Döderhult fanns i nämnden två bönder, Abram och Per
Korp, båda från Saltvik.Det aktuella målet gällde
bärgning av vrakgods. Per Riske i Kyrkeby var vittne
till hur upphittarna Jöns Wastesson i Klämna och Hans
i Applerum dolde sin upptäckt och ej ville bärga. Per

och hans medåtalade Jöns i Rostorp dömdes som i viss
mån medskyldiga till böter:
Till Kungl. Majt. 10 mark och 5 lod silver,
till häradshövdingen 3 mark.
Sigfrid gifte sig med änkan Marieth Persdotter, som
hade stora skulder från sitt tidigare äktenskap med
knekten Lasse Persson, som stupat i det ryska kriget.
Hon skrev därför till kungen, Johan III, och begärde
hjälp, vilket resulterade i följande brev:
(Tillrättalagt efter senare tids stavningsregler)
Johan den tredje, med Guds nåde, Sveriges, Götes
och Wendes konung, storfurste till Finland, Carelen,
Wätski Pethin (Kexholms län) och Ingermanland i
Ryssland och över de Ester i Livland hertig.
Må du veta Lasse Persson, att denne vår undersåtes
herr Sigfrid Petri, hustru Marieth Persdotter i
Döderhult haver underdånligen låtit giva oss till
känna, att hon haver mist sin förre man, Lasse
Persson benämnd, på krigsresan emot vår och
riksens fiende, ryssen, efter vilket hon haver mycket
betalat och ännu betala måste. Och för den skull
ödmjukeligen begärt någon frihet på de utlagor,
som bör utgöras av förbemälte Döderhults
prästebol, så haver Vi nådeligen hört hennes
begäran och efterlåtes för hennes man och henne
ett års frihet för gärder, som påläggas kunna. Du
skall för den skull däremot icke göra dem något
men eller förfång utan låta dem njuta denna Vår
Nådige Tillgift, och där som de allaredan hade
utgjort gärden för detta år, så må du låta dem
bekomma så mycket av den uppbörd som därpå
belöper eller ock framdeles låta dem bliva
förskonade med ett annan års gärd.
Det du vet dig efterrätta!
Skrivet på vårt slott Borgholm
den 30 april anno 88.
JRS (Johannes Rex Suecia)
Källa: Gustafs samling Smålands Handlingar
Curt Holm har sammanställt

Riksstämman i Ronneby 23 - 24 augusti 2003
I år inträffar den stora riksstämman i Ronneby. Blekinge
Släktforskarförening hälsar oss välkomna till Blekinge
och Ronneby Brunn, som har Sveriges mest besökta
kurort och den största i landet. Här kan man få känna
på historiens vingslag. ”Brunnen” invigdes den 9 juli 1705
och de första gästerna var ”sjuke Båtzmän från Carlskrona”. Sedan dess har ungefär 2000 brunnsgäster varje
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år fått stärka sin hälsa i denna anläggning. I dag
rekryteras brunnsgäster från hela Sverige samt Danmark,
Finland, Ryssland, England och Nordamerika.
Du kan ta en promenad i brunnsparken, njuta av både
hus och växter och insupa atmosfären.På riksstämman
får Du veta åtskilligt om bönder, båtsmän, fiskare och
stenhuggare från denna del av Sverige.

Verksamhetsberättelse för 2002
Föreningens styrelse
Christina Dannesäter, ordförande
Anders Thunberg, vice ordförande och redaktör för
PLF-nytt
Elenore Svensson, sekreterare - avgick från styrelsen
i augusti
John-Olof Dillström, kassör
Britt Maria Ekstrand, ansvarig för brevfrågor
Anders Rotviker, ansvarig för material m.m.
Jan-Christer Dahl
Ingvar Karlsson
Curt Holm, suppleant
Maj Holm, suppleant, vice sekreterare, fr.o.m.
september ordinarie sekreterare
Roger Axelsson, suppleant
Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträde samt
två extra möten, varav ett planeringsmöte inför riksstämman i Borlänge samt ett angående toalettfrågan i
arbetsstugan.

intressanta för andra än den egna föreningen inte läggs
på samma dagar.

Medlemsantalet
Antalet medlemmar var vid årsskiftet 1013.

Medlemsbladet PLF-nytt
Under året har fyra nummer av PLF-nytt utkommit med
Anders Thunberg som redaktör. Upplagan utgörs av
1300 exemplar.
Distributionen utförs av ett glatt gäng bestående av Britta
Nyquist, Dagmar Norén, Gerd Karlsson, Ulla Johansson, Anna-Lisa Engström och Ulla Samuelsson.

Ekonomi
PLF:s ekonomi och ekonomiska förvaltning framgår av
de presenterade räkenskaperna.

Demonstrationer av databasen (Sam Blixt)
Kronoberg, Växjö, Sankt Sigfrids Folkhögskola, den
2 februari.

Revisorer

Virserum, Dackestop, Vuxenskolan, den 26 februari.

Gun Sternersson, sammankallande, Ulla Yngve,
ordinarie och Allan Bladh, suppleant.

Oskarshamn, PLF-lokalen, Besvärsgänget, den 28
februari.

Valberedning

Oskarshamn PLF-lokalen, Vuxenskolan i Högsby
gjorde studiebesök den 28 februari. Medverkande
Christina Dannesäter, Anne-Charlotte Thunberg och
Anders Rotviker.

Magnus Ekstrand, sammankallande, Lars-Olof
Löfqvist och Gun Mauritzon.

Föreningsmöten
Fyra föreningsmöten har hållits under året.
1. Årsmöte 16 februari i logelokalen. Efter mötet
berättade Ejbert Einarsson om Smålands Husarer
samt underhöll med sprittande musik tillsammans
med tre andra musikanter.
2.Föreningsmöte och anbytardag i Högsby församlingshem 4 maj.
3. Föreningsmöte i församlingshemmet i Oskarshamn
31 augusti. Föredragshållare var Torsten Ungsäter,
som föreläste om "Skog och historia".
4. Sista föreningsmötet för året hölls 23 november i
logelokalen. Efter mötet talade överlantmästare
Tage Gustavsson om "Lantmäteriets kartskatt nu
och i framtiden".

Samarbete med övriga släktforskarföreningar i Östra Götaland
Samarbetskommittén för Östra Götalands
släktforskarföreningar hade sammanträde i Västervik
14 september. Syftet med dessa möten är bl.a. att
samordna verksamheterna så att t.ex. aktiviteter

Oskarshamn, Källgatan, Döderhults Centerkvinnor den
21 mars. Medverkande Barbro Sander och Dagmar
Svensson.
Mönsterås, Vuxenskolan den 26 mars.
Karlstad. Emigrantregistret den 2 april.
Gamleby, Folkhögskolan den 20 april.
Järnforsen, Missionskyrkan den 23 april.
Högsby, församlingshemmet, föreningsmöte den 4 maj.
Medverkande Ingvar Karlsson, Britt Maria Ekstrand
och Anne-Charlotte Thunberg.
Hjorted, församlingshemmet den 11 maj. Medverkande
Ingvar Karlsson och Anne-Charlotte Thunberg.
Horn, Horns marken den 13 juli. Medverkande Katarina Korsfeldt och Inga Linde.
Vimmerby, folkhögskaolan den 28 september.
Norrköping. Östgöta Genealogiska Föreningen den 7
november.
Mönsterås, Vuxenskolan den 14 november.
"Släktforska med Sam Blixt" i programpunkten Gunnars
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värld, Radio Kalmar, påbörjades förra året och
avslutades i juni i år. Sam använde sig av både PLF:s
databas, Genline, Sveriges dödbok m.fl. hjälpmedel för
att sprida information om släktforskning och ortnamn
m.m.
Mellan den 3 och 18 augusti var Sam Blixt i USA
tillsammans med andra representanter för Sveriges
släktforskarförbund m.fl..Han demonstrerade databasen
på olika platser för bl.a. svenskättlingar.
Kingsburg, Kalifornien den 6 augusti.
Ontario, Kalifornien den 8-10 augusti.
Salt Lake City, Utah den 15-17 augusti.
Vid riksstämman i Borlänge den 23 - 25 augusti
demonstrerades databasen med hjälp av Britt Maria
Ekstrand, Anne-Charlotte Thunberg, Anders Thunberg
och Christina Dannesäter.
Den årliga kulturnatten i Oskarshamn ägde rum den 8
november. Som vanligt demonstrerades databasen och
andra hjälpmedel. Medverkade gjorde Britt Maria
Ekstrand, Anne-Charlotte Thunberg, Jan-Christer Dahl
m.fl.

Arbetsstugan
Arbetsstugan används vid olika möten, sökning i
databasen och besvarande av brevfrågor.
Den har varit öppen för PLF:s medlemmar under våren
och hösten på måndagskvällarna mellan kl 18.00 och
20.00. Styrelsemedlemmarna utökade med AnneCharlotte Thunberg har efter schema varit behjälpliga
vid sökning i databasen och annat sökmaterial. Antal
besök var mellan sju och tio varje gång.
Då vi rent fysiskt blev utkastade från den toalett vi dittills
hade använt (tandläkarna ville ha den för endast eget

behov), beslutade vi att installera en ny. Ett utrymme
ställdes till vårt förfogande. Installationen utfördes av
firman NVS SANA till en kostnad av drygt 10 000
kronor. Övrigt arbete stod Jan-Christer Dahl, Sam Blixt
och Curt Holm för. En ny (begagnad) diskbänk sattes
in i arbetsstugan. Samtidigt togs skyddsrumsslussen bort.

Projektverksamhet
Vid årsskiftet var antalet inmatade poster 3 366 960.
Arbetet med inmatning och korrigering av databasen
har pågått i lokalen på Källgatan hela året. Följande
medlemmar har arbetat på Källgatan: Ulla Johansson,
Brita Nyquist, Dagmar Norén, Dagmar Svensson, CayRonie Nääf och Gösta Wahlborg. Flera medlemmar
och intresserade har arbetat med läsning, renskrivning,
kontrolläsning och filtvätt.
1600-talsgruppen fortsätter sitt arbete med att befolka
gårdarna i Döderhult samt ge en bild av den ekonomiska
situationen under 1600-talet.
Curt Holm har i det närmaste arbetat sig igenom Gustaf
Bechs överlämnade pärmar med avskrifter från 1500talet ur Smålands Handlingar.
Curt Holm, Maj Holm och Britt Maria Ekstrand deltog
i en kurs på Högalids folkhögskola den 26 oktober.
Aron Axelsson och Niclas Rosenbalck talade om "Att
forska i 1600-talet".

Anskaffning av utrustning
Dator,
två skrivare.
Datorer i biblioteken i Oskarshamn och Kristdala.
Influtna avgifter vid användningen av datorerna framgår
av resultaträkningen.

Ett sant ord

Utvandringen

En konung regeringen tillträda får, så snart han fyllt sina
arderton år;
Men äktenskapsspiran kan han icke vinna förrän tjugoett
uppå nacken han bär.
Och skälet dertill? --- Jo, det lättare är
att styra en stat än en ----qvinna.
(Barometern d. 5/9 1857)

Med ångfartyget TRANSIT nr 2 avgick från Oskarshamn till Kalmar för resans fortsättande till Amerika ett
icke obetydligt antal allmoge från Kristdala socken; den
ort häromkring, varifrån den största utvandringen äger
rum. (den 17/5 1865).

Marianne Zetterström* skrev följande önsketänkande:
Sju äro Karlavagnens stjärnor.
På stranden ligga sju tärnor.
Sju äro veckans dagar,
ordnade efter skapelsens lagar.
O, att likt honom jag kunde,
arbeta på sex och vila på den sjunde.
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Omkring 40 personer från Döderhult och angränsande
socknar, till större delen i goda ekonomiska omständigheter, ha i dessa dagar begivit sig i väg till Amerika.
(den 31/8 1865)
C:a 100 personer utvandrade från Kristdala socken till
Amerika år 1867, medförande minst 100.000 rdr. i
kontanta penningar sedan de avyttrat sina ägodelar.
Hälsningar Gösta Wahlborg
*Marianne Zetterström = Kardemummas fru

Ur styrelsemötets protokoll fört den 16 oktober 2002
§ 5. Arbetsbeskrivningar

§11. CD-skivan. Sjömanshus

Beslutades att tidigare specificerade arbetsuppgifter för
ledamöterna gäller också i fortsättningen med ändring
till aktuella namn på de olika posterna. Beslutades att
Jan-Christer ansvarar för blanketter och kopiering och
Maj för biblioteket i arbetsstugan.

På Britt Marias fråga, om vi skulle köpa CD-skivan
Sjömanshus Arkion, svarade Sam, att det inte är
aktuellt, då skivan kommer ut först nästa år.

§6. Stadgeändringar
Ett förslag från Gunnar Källenius vid årets årsmöte, att
se över vad som gäller för valprocessen överlämnades
till styrelsen för behandling. Ledamöterna har nu
penetrerat problemet, vilket utmynnade i ett förslag från
ordföranden och sekreteraren att § 7 p. 12 ändras så,
att fem ledamöter, varav två boende utanför
Oskarshamn, t.ex. Mönsterås, Högsby, Kalmar,
Västervik eller Vena, väljes. Förslaget god kändes inte
av övriga styrelsen, då man tycker, att tre valberedare
är tillräckligt samt att det är årsmötets sak att föreslå
kandidater från annan kommun. Frågan om jäv för
valberedaren Magnus Ekstrand avslutades för styrelsens
del så, att man inte funnit någon särskild omständighet,
som rubbat förtroendet till hans opartiskhet under valberedningen.

§8. Kassarapport
Kassarapporten visar ett överskott på 38.537
kronor, innan tryckningen av nästa PLF-nytt är betald
med ca 7.000 kronor. Föreningsbidrag har kommit in
från Vimmerby med 2.700 och från Oskarshamn med
3.000 kronor. Sökningsavgifter uppgår till 23.992
kronor.
I detta sammanhang erinrades om att ansökningstiden för föreningsbidrag 2003 utgår den 15 november
2002.

§9. Rapport från riksstämman
Christina har lämnat ett referat från riksstämman i
Borlänge den 24-25 augusti i PLF-nytt. I Släkthistoriskt
Forum kan den som vill läsa om de nya stadgarna och
i PLF-nytt om valen.

§10. Rapport från samarbetskommitténs
möte i Västervik den 14 sept.
Oskarshamn stod den här gången för värdskapet
och Christina valdes till mötets sekreterare. Syftet med
träffarna är att förhindra att de olika föreningarnas
aktiviteter tidsmässigt kolliderar med varandra. Man
enades om att i fortsättningen kallas för ÖG (Östra
Götaland)

§12. Abonnemang på "Folkräkning
1890"
Sam meddelade, att avtal för abonnemang "Folkräkning
1890" redan är klart. Det kommer att kosta 800 kronor
för föreningar och 600 kronor för enskilda.

§13. CD-skivor säljes enbart till PLFmedlemmar.?
Beslut om CD-skivor kan säljas till andra än PLFmedlemmar får vila tills en pågående relevant
momsutredning är klar.

§14. Höja sökavgiften?
Sökavgiften för brev- och E-mailfrågor har varit
densamma i ungefär tio år, 20 kr för medlem och 40 kr
för icke medlem. Papperet har föreningen tidigare fått
gratis, medan den kostnaden nu beräknas till 2 kr/st.
Beslutades att höja sökavgiften till 40 kr för medlem
och 80 kr för icke medlem fr.o.m. den 1 jan. 2003.
Britt Maria, som ansvarar för frågorna, för statistik över
inkommande frågor med anteckningar om ankomstdatum, namn, ev. medlemsnummer och betalningssätt.
Under juli, augusti och september inkom sammanlagt
206 frågor.

15. Utbildning/studiecirkel "Läsa gamla skrifter"
Ämnet har diskuterats tidigare och aktualiserades igen
av Britt Maria. Magnus Ekstrand ställer gärna upp som
betald lärare. Han är enligt Britt Maria kompetent.
Beslutades att Ingvar tar kontakt med Vuxenskolan om
studiecirklar i ämnet, som lämpar sig bra för sådana
studier. Beslutades också, att vid nästa föreningsmöte
annonsera om cirklar i ämnet samt undersöka hur stort
intresset bland medlemmarna är.

§16. EU-projektet "Ett läns utveckling
och kultur"
Christina, Sam, Maj och Curt representerade PLF vid
ett heldagsseminarium på Forum med ungefär 180 andra
personer knutna till kulturintresserade föreningar. Det
kommer snart en fortsättning av projektet. Beslutades
att Christina och Sam fortsätter att representera PLF.
Då hembygdsföreningen inte var inbjuden, har Maj
överlämnat sitt material från träffen till ordföranden för
denna förening.
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Ett protokoll från Vena socken skrivet den 28 mars 1825. Framtaget av Gösta Larsson.
Volentären Sjögren
Som anmälan gjordes, det en ovärdig lefnad Skall föras
hos afskedade Vollentären Sjögren och dess Hustru
och att personer skola Söndags aftnarna därstädes
Samlas; Så blef Sjögren förekallad och varnades och
tillhörer det föröfrige dess husbönder, att öfer hans uppförande hafa en noggrann tillsyn, och i händelse det icke
förbättras utan vidare oordningar förefalla, då draga
försorg om, det nämde personer måtte blifva afhyste
från sin nuvarande boningsplats.
Vintern 1834.
Som församlingen enhälligt hade sig bekant att samma
otidiga lefnad ännu föres af afskedade Volontären
Sjögren och hans hustru för hvilken de i 58 af Protocollet
af den 28 November 1825 åtvarnades, neml. att de,
hos sig på Sjelfva Sön- och Helgedagar idka Lönkrögeri,
så åtalades härigenom vederbörande på hvilkas ägor
de bo att dem så fort möjligt är, afhysa, emedan deras
förfarande så nära Herrans hus är i högst måtto anstötligt.-Äfven klagade mången rättsinnig ledamot af
Församlingen att enahanda förargliga och anstötliga
lefvene underhålles och befrämjas af gamla Enkan Maja
Larsdotter på Hvena backe - äfven i själlva Helgedomens grannskap, under varjehanda förevändningar,
såsom att hon föregifver sig idka snushandel, hvarom
hon af snushandlaren icke lärer vara anmodad, idkar

brännvinsminutering under ett ganska illslugt förfarande,
som hittills gäckat alla de redliga åtgärder och under en
samvetslös trotsighet, som åsidosatt vederbörande
lärares och själasörjares ömma och allvarsamma varningar, ty ålägges i stöd af ofvannämde konungens
nådiga förordning, Sockenmannen Sellegren i Hvena
på hvilkens ägor nämda Maja Larsdotter bor; att vid
det ansvar Förordningen yrkar hafva en noggran tillsyn
öfver i fråga varande Enkas framtida förhållande, på
det ej vidare, genom hennes sjelfsvåld församlingens
ungdom måtte förderfvas i thy att den inöfvas i den, af
både gudomlig och mänsklig lag beifvrade och fördömda drycken skapslasten. Då nu ordets tjänare,
genom församlingens egna påstående gifver offentlighet
åt dessa mörkrets anstalter att motverka all sedlighet
och christlig ordning, så göra de sig den vissa förhoppning, i afseende på sina åhörare, att ingen som vill anses
för en man af ära och heder onödigtvis ingår i dessa
nästen, som ifrån denna dag äro brännmärkta med
vanärans stämpel, samt att ingen eho det vara må, efter
våra slutade andaktsöfningar i Herrans hus, qvardröjer
derutanföre och närmaste omgifningar inpå aftonen, utan
återvänder till sin boning, för att därstädes, i kretsen af
barn och tjenare, under ordets än vidare hörande och
läsande, söka förståndets upplysning och hjertats förbättring.

Vårens program 2003 Tjust Släktforskarförening
Onsdagen 22 jan. Medlemsmöte
Tid: 18:45
Plats: Utkiken 3:e vån. Biblioteket, Västervik
Sam Blixt PLF och förbundsstyrelsen informerar om
vad som är på gång med CD-skivor, samt om förbundets resa till USA
***

Onsdag 19 febr. Medlemsmöte
Tid: 8.45
Plats: Utkiken 3:e vån. Biblioteket, Västervik.
Torsten Ungsäter.berättar om Skogens Kulturarv.
***

Onsdag 19 mars. Årsmöte
Tid: 18.45
Plats: Utkiken 3:e vån. Biblioteket, Västervik
Peter Åkerman berättar om Ankarsrum
"Brukets historia".

Lördagen 24 maj Anbytardag med Locknevi och
Blackstad sn. TSF och VimmerbyHultsfred i samarbete med Resp.
Hembygdsföreningar, anbyten,
utställningar.
Tid:10.00-16.00
Samling vid Locknevi kyrka. Detaljprogram senare.
***

Vecka 32 4 - 8 aug. 2003 Vår veckokurs på Folkhögskolan i Gamleby.
Program senare, kontakta skolan för anmälan.
Info. Holger Kanth,TSF.
För ev. reservation om tider och plats, se vår påminnelse
om träffen i Västerviks-Tidningen under rubriken
föreningar, lördagen före aktuell träff, eller kontakta
någon i styrelsen

***

Lördag 12 april Temadagen på Gamleby
Folkhögskola.
Tid: 8.30 - 16.00
Särskilt program enligt senare utskick.
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Välkommen till våra träffar, anteckna träffarna i Din
kalender.
Styrelsen och programkommittén

Läsövning

Lösning finns på sista sidan
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Nya medlemmar i PLF
Nr

Namn

Postadress

Postnr Postort

1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683

Kenneth W Lundström
Nils Paulsson
Mats Waltersson
Henning Håkansson
Hans Wirsén
Elaine Oscarsson
Eva Sten-Fallrep
Lena Håkansson
Gun Stråth
Elvy Pettersson
Lennart Andersson
Hasse Petersson
Lars Rosander
Siw Hjorther
Bengt Jacobsson
Claes Henckel
Sig-Britt Jönsson
Sven-Olof Fröberg
Bernt Karlsson
Hans Törngren
Birgitta Iseland
Liselotte Härmeenkorpi
Ulf Nyberg
Lena Gustafsson
Rune Karlsson

137 Montrose Drive
Drejarestigen 10
Hamra Västergård
Konvaljevägen 22
Urbergsvägen 14
Nygatan 1 A
Tallstigen 3
Rödslevägen 38
Aspnäsvägen 28, 11 tr
Gymnastikgatan 26
Ekåsavägen 15
Månskensvägen 21
5350 Tisdalen
Kornettvägen 28
Aggatorp 2
6 Chatham Park
Brynjevägen 29
Linnéavägen 7
Älgstigen 3
Marieholmsstigen 2 A
Nunnegårdsgatan 36
Balders Hage 21
Fighultsvägen 16
Grusåsgränd 3
Smala vägen 6

NC 27707 Durtham USA
393 65 KALMAR
570 60 ÖSTERBYMO
572 51 OSKARSHAMN
167 64 BROMMA
577 31 HULTSFRED
380 52 TIMMERNABBEN
572 50 OSKARSHAMN
177 37 JÄRFÄLLA
602 39 NORRKÖPING
472 62 OSKARSHAMN
146 46 TULLINGE
763 91 HALLSTAVIK
192 73 SOLLENTUNA
570 80 VIRSERUM
BA2 6JR Cleveland Walk
246 34 LÖDDEKÖPINGE
572 40 OSKARSHAMN
593 41 VÄSTERVIK
572 51 OSKARSHAMN
442 41 KUNGÄLV
610 71 VAGNHÄRAD
572 75 FIGEHOLM
121 30 ENSKEDEDALEN
572 50 OSKARSHAMN

Telefonnr
0480-47 32 17
0492-820 23
0491-162 19
08-26 26 26
0495-136 64
0499-?
0491-838 26
08580 113 31
011-16 75 02
0491-136-01
08-?
0175-500 12
08-754 78 16
0495-330 80
England
046-70 53 78
0491-177 18
0491-103 65
0303-24 83 08
0156-184 08
0491-313 79
08-39 41 43
0491-137 44

25 nya medlemmar efter PLF-nytt nr 63
Antalet medlemmar i PLF är 1 034 den 16 januari 2003.

Förnyad uppmaning till PLF-medlemmar m.fl.
Eftersom Släktforskarförbundets styrelse har beslutat
att manuellt komplettera Sveriges dödbok med
namnuppgifter m.m. för tiden 1950 - 1970, där sådana
saknas uppmanar vi medlemmar och andra intresserade att hjälpa till med detta arbete.
Titta på http://home.swipnet.se/hossna.sdb.htm

Arbetet med CD-skivorna
För 125 församlingar, således mer än hälften av de över

170 församlingar, som är representerade i databasen
är den så kallade filtvätten påbörjad. Över fyrtio medhjälpare arbetar med strukturering av datafiler, för att
vi skall kunna använda databasen i det nya
Vi vädjar till medlemmar i PLF och andra intresserade presentationsprogrammet, som initierades av PLF vid
att hjälpa till med
förbundets konferens i Leksand 2001. Vi behöver dock
Läsning, tolkning och inmatning av uppgifter från flera filtvättare för detta arbete. Är Du också intresserad
kyrkoböcker och andra handlingar. Detta gäller sär- av att hjälpa till är Du välkommen.
skilt uppgifter för 1900-talet, speciellt fram till 1931,
Eposta då till: sam.blixt@telia.com
för döda fram till 1949.
Vi behöver även medhjälpare för kontroll av redan Vill Du läsa om arbetet med de kommande CDinmatade uppgifter. Detta i synnerhet för att de kom- skivorna kan Du titta på
http://www.algonet.se/~sam.blixt/CDskivor.htm
mande CD-skivorna skall bli så bra som möjligt.

För PLFs del behöver vi även hjälp med registrering av döda åren fram till 1949.
Sam Blixt
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Nytt eller uppdaterat de senaste veckorna
Datum
20020928
20021004
20021009
20021009
20021009
20021011
20021013
20021017
20021024
20021024
20021028
20021101
20021108
20021108
20021111
20021113
20021118
20021121
20021122
20021128
20021128
20021206
20021101
20021108
20021108
20021111
20021113
20021118
20021121
20021122
20021128
20021128
20021206
20021208
20021208
20021208
20030113
20030116

Församling Sockenkod Födda
Vigda
Döda
Inflytt.
Utflytt. Husförhör
(MÖR)
Mörlunda
1923-1930
(VEN)
Vena
1826-1832
(VIR)
Virserum
1926
(MÖR)
Mörlunda
1925-1930
(TOR)
Torsås
1901-1920
(KOR)
Korsberga
1920
(BÄY)
Bäckaby
1900-1920
(SÖD)
Söderåkra
1898-1920
(TUN)
Tuna
1950-1971
(LOH)
Loftahammar
1950-1971
(NÄV)
Nävelsjö
1900-1920
(DÖD)
Döderhult
1920
(VEN) 1928-1931
Vena
(ÖKN)
Ökna
1898-1920
(SVI)
Södra Vi
1930-1932
1930-1932 1930-1932
(MÅL) 1926-1931
Målilla
(NÄV)
Nävelsjö
1900-1920
(NÄS)
Näshult
1900-1920
1900-1920
(MYR)
Myrelsjö
1900-1920
(NYE)
Nye
1900-1920
(HED) 1928-1931
Hultsfred
(HJO)
Hjorted
1950-1971
(DÖD)
Döderhult
1920
(VEN) 1928-1931
Vena
(ÖKN)
Ökna
1898-1920
(SVI)
Södra Vi
1930-1932
1930-1932 1930-1932
(MÅL)
Målilla
1926-1931
(NÄV)
Nävelsjö
1900-1920
(NÄS)
Näshult
1900-1920
1900-1920
(MYR)
Myrelsjö
1900-1920
(NYE)
Nye
1900-1920
(HED) 1928-1931
Hultsfred
(HJO)
Hjorted
1950-1971
(RYS)
Ryssby
1950-1971
(DAL)
Dalhem
1950-1970
(ÖVE)
Överum
1950-1971
(HOS)
Hossmo
1950-1970
(ÅLE)
Ålem
1932
1932

Antalet poster i PLF’s databas uppgår den 16 jan. till 3 367 073.
Släktforskar- och förtroendemannakonferens
i Skellefteå på Hotell Aurum - 15-16/3 2003
Lördagens tema är Tillgänglighet och service och tema är Databaser och Internetresurser.
behandlar bl.a. Landsarkiven och släktforskarna, Vidare information kan Du få hos
Arkivutredningen, Namn åt de döda, Förbundets Sveriges släktforskarförbund
projekt och Register och Registerregister. Söndagens Box 30222, 104 25 STOCKHOLM
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Ny valberedning måste utses

Besvara enkäten rätt

Vid årsmötet den 15/2 kommer den nuvarande valberedningen av olika skäl inte att ställa upp för omval.
Det vore därför värdefullt om mötesdeltagarna i förväg
funderade på vilka som kan vara lämpliga att ingå i en
ny valberedning.

Med dagens tidningsnummer följer en enkät, som vi är
angelägna om att Du ska besvara, för att vi ska kunna
göra vår förening bättre. Det är emellertid viktigt att Du
lämnar enkätsvaren i en brevlåda eller på posten,
eftersom bara postade svar kan räknas.

Välkommen till Arbetsstugan

Vädjan från kassören

PLF har öppet i Arbetsstugan vid Stora Torget måndagar klockan 18.00–20.00 fram t.o.m. den 5/5.
Ansvariga:
3/2 Sam Blixt och Christina Dannesäter
10/2 Jan-Christer Dahl och Barbro Sander
17/2 Britt Maria Ekstrand och Ingvar Karlsson
24/2 Maj Holm och Ingvar Karlsson
3/3 Anders Rotviker och John-Olof Dillström
10/3 Anders och Anne-Charlotte Thunberg
17/3 Sam Blixt och Christina Dannesäter
24/3 Jan-Christer Dahl och Barbro Sander
31/3 Britt Maria Ekstrand och Ingvar Karlsson
7 /4 Maj Holm och Anders Rotviker.
14/4 Sam Blixt och Christina Dannesäter
28/4 Jan-Christer Dahl och Barbro Sander
5/5 Britt Maria Ekstrand och Ingvar Karlsson

Lösning till läsövning
Enligt Konungens Höga Befallnings Hafwandes mig gifna
Befallning medelst Resolution den
1 sistne Martii, har Herr Jngenieuren
Westerströms Arfwode, för Mönsterås
Köpings afmätande blifwit på
följande sätt uttagit:
Banco
Hela Arfwodet upgår till _ 81 _ 24.
Affärer
Utaf de penningar som en
del Calmareboar skulle utbetala, finnes enligt derom ankommen Skrifwelse
Bläckslagar Bäckman aldeles utfattig, afgår
således
3 19.
1817 den 29 September
öfwerlemnat till Högwälborne Herr Baron Rappe _ 66 _ 32
följer nu Contant
Hwitemåla den 10 Januarii 1818.

Varje år får kassörer runt om i Sverige ta emot penningförsändelser, där avsändaren glömt att ange sin identitet.
Det händer även PLF:s penningansvarige, och det vållar
honom åtskilligt huvudbry. Vem har skickat in denna
sökavgift? Eller ännu värre.Vem har betalat in denna
medlemsavgift? Det måste ligga i penningavsändarens
intresse att bli identifierad i dylika fall, och PLF vill ju
registrera sina medlemmar. Därför vädjar vi till Er alla:

Glöm inte att ange avsändare
när Ni skickar pengar till kassören!
Meddela adressändring
till Sam Blixt
e-post: sam.blixt@telia.com
Frågor på databasen sänds till
PLF, Box 23, 572 21 OSKARSHAMN
Tel. Arbetsstugan 0491-153 82
Postgironummer 40 09 38–7
Bankgironummer 386-0475
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 40 kronor per svar enligt det särskilda
frågeformuläret eller för brev med max fem frågor.
Vi tar 80 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 16 april

