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Ordföranden har ordet
Tusentals kristaller var utplacerade i det frusna gräset, på
fröställningar, grenar och träd med hjälp av solens kalla
ljus. Ett rådjur tecknade sin siluett mot horisonten uppe
på åsen, med järnåldersgravfältet, för söka sin föda, eller
kanske vatten från Emån.

Vi ser framåt:
Våra arbetskvällar börjar den 2/2 kl. 18:00 i
arbetsstugan på Stora Torget. Samma ingång som
tandläkaremottagningen. Dörrklocka finns till vänster
om dörren. Välkomna!

På kvällen när inga belysningar var tända, fanns miljontals diamanter på himlavalvet. Tillsammans med halvmånens sken och kristallerna på snötäcket var landskapet helt belyst. Samma rådjur var nu och letade om det
fanns några frysta äpplen under fruktträdet.

Arbetsgänget i Höghuset i Kristinebergsmrådet
med adress Kristinebergsvägen 32 har redan börjat.

Det är upplevelser vi "landsbor" kan notera, då inte gatubelysningen förtar naturens egna utsmyckningar. - Men
utan den tekniska utvecklingen skulle vi stå oss slätt - så
vi måste se även ur det breda perspektivet, med dess
framgångar, för oss människor……

Den 20 januari skall jag till Virserum, då Studieförbundet Vuxenskolan Hultsfred bett mig komma för
introduktion av bydokumentationer. Det är ett
projekt till glädje och gagn för såväl gamla som unga
Virserumsbor, inte minst för den kommande generationen, som därmed får sin historia.

Nytt År 2004!
Först vill jag tacka alla, som på olika sätt bidragit med
uppgifter till vår föreningen och databasen under 2003.
Ett stort tack till Intresse- och Hembygdsföreningarna i
Oskarshamns kommun, som var medarrangörer den 22
november i Församlingshemmet på vårt föreningsmöte
med fokus på anbyten.
Det har framkommit många positiva synpunkter, men flera
undrade varför det inte var utannonserat bättre.
Det var annonserat i vår tidning PLF-nytt, men dessutom
kan man ju försöka sprida information med mun- till örametoden via de aktuella hembygdsföreingarna och även
sätta ut flygblad i de olika hembygdsföreningarna. Man
lär av misstagen.
Men utan läsarnas medverkan med insändare och förslag kan man inte förnya föreningen.

Arbetsgruppen med Bouppteckningar har också
börjat i samma lokal. Det är tolv personer, som ingår
i gruppen.

Arbetsgruppen för lokalhistoria fortsätter sitt påbörjade arbete.
Cirka 40 personer arbetar i sina hem med att ”tvätta
filer” inför inläggningen på nätet av PLF:s databas.
Du som känner för att på olika sätt hjälpa till, kontakta mig - Christina tel: 0491/ 240 47 eller någon
annan i styrelsen.
Årsmötet äger rum den 14 februari . Se annons
på nästa sida. Välkomna!
Bussresa till Svenska Emigranthuset och Smålandsmuseet i Växjö kommer att ske under våren.
Se annons sidan 9 i denna tidning.
Glöm ej att anmäla Dig!
Vi ses på Årsmötet i februari.
Christina Dannesäter.

Kallelse
PLF i Oskarshamn håller årsmöte
lördagen den 14/2 2004 kl. 10.00
i Logelokalen, Stora Torget 5, 2 tr., Oskarshamn

Mötesförhandlingar
därefter berättar Malte Blaxhult under rubriken

Amerikakofferten
Om emigrationen från Vena och Kristdala
Det ges även tillfälle att söka i databasen
Styrelsen

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

Uppdrag

Telefon

E-post

Christina Dannesäter
Anders Thunberg
Maj Holm
John-Olof Dillström
Sam Blixt
Britt Maria Ekstrand
Anders Rotviker
Jan-Christer Dahl
Ingvar Karlsson
Edith Karlsson
Peter Danielsson
Gösta Wahlborg
Evald Pettersson
Sven-Åke Fogelqvist
Dagmar Svensson

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

0491 - 240 47
0491 - 76 64 11
0491 - 138 04
0491 - 919 22
0491 - 151 28
0491 - 186 55
0491 - 620 11
0491 - 185 11
0491 - 180 22
0491 - 930 14
0470 - 831 29
0491 - 773 23

gillberga@hogsby.se
anders.0491766411@telia.com
majviolah@ebrevet.nu
sam.blixt@telia.com
bm.ekstrand@telia.com
anders.rotviker@telia.com
jcdahl@telia.com
ikn@telia.com
gote_edith@privat.utfors.se/
odengatan@hotmail.com

0491 - 154 93
0491 - 138 83

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@telia.com
Utdrag ur artiklar får göras med angivande av källa och författare.
PLF-nytt nr 69 utkommer den 14 april.
I redaktionen: Anders Thunberg (ansvarig utgivare), Curt Holm och Maj Holm.
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Dagordning vid PLF:s årsmöte
§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Val av ordförande att leda dagens möte
§ 3 Val av sekreterare för mötet
§ 4 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

§ 12 Fastställande av årsavgift för 2005
§ 13 Fastställande av tidsplan för möten under
kommande verksamhetsår
§ 14 Fastställande av budget för 2004
§ 15 Motioner

§ 16 Val:
a) ordförande för ett år
b) vice ordförande för ett år
Godkännande av kallelse till årsmötet
c) ledamöter till styrelsen
Styrelsen verksamhetsberättelse för 2003
d) suppleanter till styrelsen
Avgående styrelsens förslag och framställningar
e) två revisorer, varav en sammankallande
Utnämnande av Gunnar Källenius till hederssamt en suppleant
ledamot
f) tre medlemmar till valberedning, varav en
sammankallande
Bokslut för 2003, fastställande av resultatg)
tre ombud till riksstämman i Östersund
och balansräkning

§ 5 Godkännande av dagordningen
§ 6
§ 7
§ 8

§ 9

§ 10 Revisorernas berättlese

§ 17 Övriga frågor

§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen

§ 18 Mötet avslutas

* Emigranthuset och
Smålandsmuséet i
Växjö

Det händer i Tjust släktforskarförening
Onsdagen den 18/2 blir det informationsmöte på
Utkiken, Stadsbibliotket med början 18.45. Roger
Landelius berättar om Stad i fara 1959. Anbyten.

ralmönstring 1800-tal” och Joakim Langer om ”Kung
Kalle av Kurrekurreduttön”. Anbyten 14.00-16.00.
Anmälan senast 26/3.

Onsdagen den 17/3 har föreningen årsmöte i IOGT/
NTO-lokalen. Start 18.45. Christer Warfinge berättar om ”Börsebomordet”. Anbyten.

Lördag den 15 maj i Folkets hus, Ankarsrum
Anbytardag för socknarna Hallingeberg, Blackstad,
Törnsfall, Västrum, Gladhammar, Hjorted samt Västervik

Lördagen den 3/4 inbjuder föreningen till ”Temadag
med anbyten” på folkhögskolan i Gamleby.
Efter kaffet 08.30 berättar Lars Oswald om ”Gene-

Anmälan före 30 april 2004 till Holger Kanth tel. 049014868 eller E-post holger.kanth@telia.com samt Lars
Oswald tel. 0490-14836
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Verksamhetsberättelse för 2003
Föreningens styrelse
Christina Dannesäter, ordförande
Anders Thunberg, v. ordf. och redaktör för PLF-nytt
John-Olof Dillström, kassör
Sam Blixt, dataansvarig
Britt Maria Ekstrand, ansvarig för brevfrågor
Anders Rotviker, ansvarig för material, m.m.
Jan-Christer Dahl
Edith Carlsson
Ingvar Karlsson,
Maj Holm, suppleant, sekreterare,
Gösta Wahlborg, suppleant, avgick i november på
grund av sjukdom
Peter Danielsson
Styrelsen har haft fyra ordinarie protokollförda sammanträde och två extra möten, varav ett angående felaktigt beslut den 30 juli samt ett angående ersättare till
Britt Maria Ekstrand som brevsvarare under tiden 1
dec 2003 till 15 januari 2004.
Revisorer
Gun Sternersson, sammankallande, Ulla Yngve och
Allan Bladh.
Valberedning
Dagmar Svensson, sammankallande, Sven-Åke
Fogelqvist och Evald Pettersson.
Föreningsmöten
Fyra föreningsmöten har hållits under året.
1. Årsmöte 15 februari i logelokalen. Efter mötet förnöjde Folke Ljung deltagarna med dragspelsmusik.
2. Föreningsmöte och anbytardag i Hembygdsgården i
Mönsterås. Antikvarierna Magdalena Jonsson och Peter Danielsson berättade om militära bostäder; "Sålunda
synt och befunnit".
3. Föreningsmöte i församlingshemmet i Oskarshamn
den 30 augusti. Efter mötet berättade Niclas Rosenbalck om salpetersjuderiverksamhet.
4. Föreningsmöte och anbytarträff i församlingshemmet
i Oskarshamn den 22 november.
Samarbete med övriga släktforskarföreningar i
Östra Götaland
Föreningarna, som samarbetar och kallar sig Östra
Götaland (ÖG) är Östgöta Genealogiska Förening
(ÖGF), Tjust släktforskarförening (TSF), Vimmerby
Hultfreds Släktforskarförening (VHSF), Person-och
lokalhistoriskt forskarcentrum Oskarshamn (PLF), Kalmar Läns Genealogiska Förening (KLGF) samt DISSmåland.
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Medlemsantalet
Antalet medlemmar var vid årsskiftet 1 036.
Medlemsbladet PLF-nytt
Under året har fyra nummer utkommit av PLF-nytt med
Anders Thunberg som redaktör. Upplagan utgörs av
1300 exemplar. Distributionen utförs av outtröttliga
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)
Sam Blixt har under året demonstrerat PLF:s databas
på följande platser:
Utvandrarnas hus, Växjö, den 8 mars
Mörlunda-Tveta Hembygdsförening, Mörlunda, den 9
mars
Förtroendemannakonferensen, Skellefteå, den 16 mars
Studieförbundet Vuxenskolan, Mönsterås, den 9 april
Tjust Släktforskare, Gamleby
Nordgen, Mariehamn, Åland, den 26-27 april
Figeholms Båtklubb, Figeholm, den 6 maj
Östra Götalands anbytarträff, Locknevi, den 24 maj
Järeda Hembygdsförening, Fröreda, Järnforsen, den 10
augusti
Deutsche Genealogentage i Schwerin, Tyskland, den1921 september
Nybro Bibliotek, den 8 november
Högsby Rotaryklubb, den 18 november.
Demonstrationer av PLFs databas m m har även skett
på följande platser:
Hembygdsgården i Mönsterås den 3 maj, Sam Blixt,
Britt Maria Ekstrand och Anne-Charlotte Thunberg.
Dessutom informerade Jan-Christer Dahl, Christina
Dannesäter, Ingvar Karlsson, Anders Rotviker och
Anders Thunberg om PLFs verksamhet.
Horns Marken, Horn, den 12 juli, Sam Blixt och Inga
Linde.
Vid släktforskardagarna i Ronneby den 23-24 augusti
demonstrerades databasen av Sam Blixt, Britt Maria
Ekstrand, Ingvar Karlsson, Jan-Christer Dahl, AnneCharlotte Thunberg och Anders Rotviker.
Dessutom informerade Anders Thunberg, Christina
Dannesäter och Jan-Olof Dillström om PLFs verksamhet samt svarade på frågor om staden Oskarshamn, vilket gav stor reklam för kommunen.
Kulturnatten, Oskarshamns Bibliotek den 7 november

Anders Rotviker och Anne-Charlotte Thunberg.
Anders Thunberg informerade om PLFs verksamhet.
Församlingshemmet i Oskarshamn den 22 november,
Ingvar Karlsson, Anne-Charlotte Thunberg och Anders
Rotviker.
Programpunkten ”Släktforskning med Sam Blixt” i
programmet Gunnars värld med programledaren Gunnar
Svärd har sänts i Sveriges Radio P4, Kalmar varannan
torsdag kl. 11.30-12.30 från den 7 augusti 2003 till
den 8 januari 2004.
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 samt Anne-Charlotte Thunberg har efter schema varit behjälpliga vid sökning i databasen och
annat sökmaterial.
Projektverksamhet
Vid årsskiftet var antalet inmatade poster s.k. tvättning
av filerna pågår och 80 % är nu färdiga.
Arbetet med inmatning och korrigering av databasen
har pågått i lokalen på Källgatan. PLF blev uppsagd
från den lokalen, som i slutet av oktober utbyttes mot
en i Kristineberg. En grupp medlemmar bestående av
Britta Nyquist, Dagmar Norén, Dagmar Svensson, Ulla
Johansson, Birgitta Drehmer och Gösta Wahlborg har
en gång i veckan träffats i lokalerna och matat in uppgifter. Dessutom har många medlemmar och intresserade arbetat med läsning, renskrivning, kontrolläsning
och filtvätt.
Under hösten har en grupp lagt in Handbörds härads
bouppteckningar på data. Registret är klart och inskrivning av ingressen för varje bouppteckning pågår och
fortsätter nästa år. Resultatet kommer att vara tillgängligt
i PLFs databas. Handbörds härad omfattar Högsby,
Fagerhult, Kråksmåla, Långemåla och Fliseryd.
Deltagare i gruppen:
Dagmar Svensson
Birgitta Dahleman
Sören Träff
Veine Nilsson
Bernt Johansson
Sven-Åke Fogelqvist
Gunnar Håkansson
Ulla Dahlqvist (ny)
Elenore Svensson
Lennart Andersson
Ella Engdahl
Britt Maria Ekstrand

1600-talsgruppen fortsätter sitt arbete med att befolka
gårdarna i Döderhults socken samt ge en bild av den
ekonomiska situationen under 1600-talet.
Curt Holms sammanställning gård för gård av Gustav
Bechs excerpter ur Smålands Handlingar från 1500talet är nu under databehandling.
En arbetsgrupp för lokalhistoria har bildats med Peter
Danielsson, Christina Dannesäter, Maj Holm, Curt
Holm, Gunnar Håkansson, Arwo Leijonberg, Sven
Lindkvist, Anders Rotviker, Doris Ivarsson och Birgitta Lindahl som deltagare, som har haft diskussionsträffar.
Bydokumentationer av Ruda, Ekeby m fl har utförts av
Christina Dannesäter och av Farshult av Gunnar
Håkansson.
Anskaffning av utrustning
Skrivare med fotografisk utskrift
Dator med skrivare
Som gåva från OKG ett tiotal begagnade datorer.
Datorer i biblioteken i Oskarshamn och Kristdala.
Influtna avgifter vid användningen av datorerna framgår av resultaträkningen.
Gåvor
Föreningen har i gåva fått böcker från nedanstående
givare:
Kerstin Botesgård Jeppsson: Familjen C.A.Alm.
Släkthistoria i ord och bild
Björn Edman och Arne Johansson: Tålebo
Paula Hersson-Ringskog: Oskarshamn Mosaiska
Församling
Herbert Weinsjö: Södra Tjust Härad
PLF har vidare fått följande böcker:
Historik över Fliseryds socken
Tusen år i Mönsterås
Hammarglo
Gökhults Gård
Ålemsboken

Historik över Fliseryds socken
Denna omfångsrika skildring av Fliseryds
socken omfattar 700 sidor. Den realiseras
nu för endast 100 kronor.
Är Du intresserad tag då kontakt med
Edith Karlsson tel. 0491-930 14
eller E-post: gote_edith@privat.utfors.se/
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Gustav I:s flotta
Av Maj och Curt Holm
Gustav Eriksson utsågs till riksföreståndare i augusti Lybeck sände i egen regi ut en stor flottstyrka, som
1521 på en herredag i Vadstena. Hans bondehär överraskade och tillintetgjorde en dansk flotta, avsedd
belägrade flera av rikets slott. De av Kristian II tillsatta att undsätta Stockholm.
riksråden flydde inför huvudstadens förestående be- Den 6 juni 1523 valdes Gustav Eriksson till Sveriges
lägring till Danmark medförande Gustav Erikssons mor konung och den 16 i samma månad kapitulerade Stockoch syster samt hans släkting, Sten Stures änka, Kris- holms stad och slott. Kapitulationen ägde rum på "Wårt
tina Gyllenstierna.
skepp Svanen", som därefter ännu ett år gjorde tjänst i
Den nye riksföreståndaren insåg snart, att Stockholms
erövring inte skulle lyckas enbart med bondesoldaternas
insatser. Sedan flykten från Danmark hade han vänner
i Lybeck och tog nu kontakt med dem. Det visade sig
att de inte var ovilliga att understödja upproret mot
Kristian.
Snart avseglade från Lybeck till Söderköping tio
bestyckade skepp med vapen och knektar ombord. I
Danzig väntade ytterligare tjugotvå fullastade handelsskepp på gynnsamma vindar. Flaggskepp i den första
eskadern, som var framme den 7 juni 1522, var "Lybska
Svan" sedermera svenska flottans amiralsskepp.
Hjälpen var på intet vis oegennyttig från lybeckarnas
sida. Priset var 42 000 mark (på kredit) och omfattande handelsförmåner.
Den nya flottan, i realiteten den första sedan vikingatiden, erövrade under befäl av Lars Siggesson Sparre
Bornholm, där Hammershus fästning förstördes. Samtidigt brändes Helsingör och Köpenhamn hotades.
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den nya flottan. Hon sjönk 1524 utanför Horn på Öland.
Skillnaden mellan örlogs- och handelsfartyg var inte så
stor och ofta användes de senare inom flottan, nödtorftigt förstärkta och försedda med kanoner, men allt
eftersom fartygsartilleriet utvecklades måste skeppens
bordläggning göras kraftigare. Den tidigare taktiken vid
sjöstrider gick ut på ombordläggning, äntring och strid
man mot man. Nu kunde man med långskjutande kanoner skada framför allt rigg och roder samt eventuellt
lyckas skjuta fienden i brand.
Under grevefejden, då svenskar och danskar gemensamt bekämpade ett försök från Lybeck att återinsätta
Kristian II på Danmarks tron, fick Gustav I:s nya flotta
visa sin duglighet. Svensken Måns Svensson Some,
amiral på flaggskeppet Elefanten I besegrade tillsammans med den danske amiralen den 9-10 juni 1535
den lybska flottan i ett slag vid Bornholm.
Skeppsvarv för kronans räkning fanns i Stockholm,
Kalmar (Björkenäs), Älvsborg, Nyköping. Åbo och
Viborg samt från 1555 även i Helsingfors. Därtill kom

många mindre varv runt kusterna (Så sent som 1939
byggdes en ganska stor skuta av bönder på Åland.)
Konung Gustav fruktade, trots att den danske kung
Fredrik var hans svåger, förnyade försök från dansk
sida att med våld återinföra unionen. Sådana framstötar hade tidigare skett genom anfall från Blekinge, Skåne
och Halland mot i första hand Småland och Västergötland, medan den överlägsna danska flottan härjande
och brännande längs kusterna seglade mot Stockholm
i öster och Älvsborg i väster. Danskarnas stora seglande av vindarna beroende skepp hade svårt att navigera i de trånga och grunduppfyllda skärgårdarna. Gustav I satsade på fasta försvarsanläggningar i kombination med galärer d.v.s. roddfartyg, som oberoende av
vindriktning och vindstyrka kunde manövreras i trånga
farleder och som dessutom klarade sig med mindre vattendjup. Galärerna bemannades med bondesoldater,
som samtidigt gjorde tjänst vid årorna. De kunde förses med en kraftig kanon eller flera av mindre kaliber
och tjänade samtidigt som stridande enheter, trupptransportfartyg (viktigt med tanke på Finland) och
landstigningsbåtar.

Byggandet av galärer påbörjades omkring 1540 och
totalt byggdes 32 st. under Gustav I:s regeringstid. De
stationerades framför allt i Stockholms skärgård. Även
vid Åbo och Älvsborg fanns mindre styrkor. Från en
samlingspunkt vid Älvsnabben kunde insatser ske mot
härjningar längs ostkusten och i synnerhet vid anfall mot
Kalmar och annorstädes i Kalmar Sund.
Troligen byggdes de flesta galärerna av furu i stället för
av ek, varför livslängden var begränsad, men de ingick
i flottan även under Johan III:s regering.
År 1554 började man i Stockholm bygga "den stora
kravellen Elefanten", som blev färdig först 1560 och
som på sin jungfruresa ingick som amiralsskepp i den
eskader, som skulle företa prins Eriks friarfärd till England. Den grundstötte emellertid vid Älvsborg. På grund
av detta missöde och konung Gustavs död måste skeppet återvända till Stockholm. (Betr. Elefantens utrustning, rigg och beväpning: se Göte Göranssons bok
"Gustav Vasa och hans folk".)
Källor: Herman Lindqvist; Jan Glete, art.
Vasatidens galärflotta i "Skärgårdsflottan"
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Ett tack från styrelsen
PLF har i dag över 1000 betalande medlemmar. Det
gör föreningen till en av de största släktforskarföreningarna i landet. Att en förening i en liten stad som
Oskarshamn kan bli så framgångsrik beror naturligtvis
på alla de medhjälpare, som så villigt lagt ner så mycket
av sin tid på att arbeta för föreningen. Man tänker då
på alla dem som i all tysthet suttit runt om i landet och
matat in uppgifter i vår databas. Den har därmed blivit
en av de största i landet och en grundpelare i vår
verksamhet.Den är ett utmärkt exempel på det ideella,
obetalda arbete, som betytt så mycket för vårt lands
kultur.
Databasen har krävt mycket arbete, men för att en förening ska fungera, måste många andra insatser göras.
Vår Arbetsstuga t.ex. kräver planering och skötsel, och
kontakten med en intresserad allmänhet sker på många
sätt. Många tar kontakt via Internet, andra via brev
eller telefon. Den personliga kontakten öga mot öga
får inte heller glömmas. Det är alla dessa många gånger
undanskymda insatser, som förklarar föreningens framgångar.
För detta tackar vi Er alla.

Sammandrag av protokoll
fört vid styrelsemöte i arbetsstugan
onsdagen den 15 oktober 2003
Beslutades att föreningsmötet den 22 november blir en
anbytardag. Se kallelse och annons i PLF-nytt nr 65.
Beslutades att förbundsstyrelsens ”Bonuspaket” ska gå
till föreningen.
Principbeslut togs om att databasen ska läggas ut på
nätet. Detaljerna diskuterades inte närmare.
Beslutades att medverka i aktionen ”Rädda våra
socknar” genom kontakt med tidningarna och lämna
de medföljande vykorten på biblioteket.
Beslutades att inköpa ett låsbart arkivskåp att användas
till förvaringsplats för styrelseprotokollen (som inte är
offentliga) samt föreningens CD-skivor. Ingvar fick i
uppdrag att göra förfrågningar om begagnade skåp.
Beslutades att inte köpa dokumentförstörare.
Sekreteraren fick i uppdrag att i brev vädja till Scania,
OKG och kommunen om att tänka på PLF vid
utrangeringar av datorer. Det behövs bättre datorer än
de befintliga vid inmatning av uppgifter.

PLF:s styrelse
Lördagen den 22 november arrangerade PLF
en anbytardag i Församlingshemmet i Oskarshamn. Ett 60-tal intresserade mötte upp och livliga diskussioner uppstod runt borden, när gemensamma anfäder nagelfors. Datorer med
olika släktforskarprogram och kunnig assistens
stod naturligtvis också till deltagarnas förfogande. Önskemål om fler liknande arrangemang
framfördes
Representanter från några hembygdsföreningar
var också med och bidrog till den lyckade sammankomsten. Här visar Albert Svensson, ordförande i Misterhults hembygdsförening, en karta
över Misterhults socken, där alla gamla torp och
backstugor finns markerade. Inventeringen är
gjord av Valter Karlström omkring 1970. Kartan finns att beskåda i hembygdsrummet i Misterhults kommunalhus.
Före anbytet hölls ett kort föreningsmöte.
Ur DIS-Smålands vårprogram
Den 7/2 behandlar man Orts-och kartfunktionen i DISGEN på ABF i Aneby. Den 14/2 Grundkurs i DISGEN
på S:t Sigfrids folkhögskola. Den 28/2 Årsmöte i DIS-Småland på Ädelfors folkhögskola. Föredrag och diskussion. Den 17/4 Orts-och kartfunktionen i DISGEN på Helgesboskolan i Ålem.
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Läsövning

Översättning på sista sidan

Studieresa till Växjö
Emigrantinstitutet/Utvandrarnas hus
Sveriges Glasmuseum / Smålandsmuseum
PLF Oskarshamn planerar att göra en studieresa
till Växjö lördagen den 24 april 2004 .

Besöksavgifterna, 25 kr per museum d v s 50 kr
sammanlagt, erläggs i bussen.

Vi gör studiebesök på ovanstående museum, samt
äter lunch kl.13:30 mellan de två olika besöken.

Lunch serveras på restaurang Poseidon, som
ligger alldeles i närheten. Där kan vi äta en
kötträtt eller vegetarisk mat till en kostnad av 65
kr per person. Även denna kostnad upptages i
bussen.

Samlingsplats: Parkeringen vid Ishallen. Bussresan
bjuder PLF på. Besök och mat betalas av deltagaren själv.

Du som önskar deltaga anmäler Dig (även måltid) till Christina på telefon 0491/ 240 47 eller e-post:
gillberga@.hogsby.se eller Anders telefon 0491/766411 eller e-post:anders.0491766411@telia.com
senast den 4 april-04. Anmälan är bindande. Välkomna in med anmälan.
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Nya medlemmar i PLF
Postnr Postort

Nr

Namn

1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765

386 33 FÄRJESTADEN
Kräftstigen 13
Rose-Marie Pettersson
177 50 JÄRFÄLLA
Drabantvägen 9, 3 tr
Dorothée Östlund
Köpmantorget 2 A
826 30 SÖDERHAMN
Tage Jinnefalk
394 77 KALMAR
Fågelvägen
10
Göte Gustafsson
380 74 LÖTTORP
Idrottsvägen 11
Sonja Johansson
572 75 FIGEHOLM
Allégatan 12
Annette Eriksson
352 42 VÄXJÖ
Svanvägen 21
Nils-Ivar Köhlin
Backsippevägen 1 B
579 33 HÖGSBY
Pernilla Svensson
572 95 FIGEHOLM
Gersebo
Conny Karldorff
572 75 FIGEHOLM
Sandkullagatan 22
Margareta Johansson
722 23 VÄSTERÅS
Tunby Gårdsväg 15
Per-Åke Svensson
394 71 KALMAR
Skåttarörsvägen 9
Gunilla Kindberg
382 33 NYBRO
Långgatan 23
Sven Slättengren
572 62 OSKARSHAMN
Örgrundsvägen
7
Ingvar Larsson
Örgrundsvägen 7
572 62 OSKARSHAMN
Ursula Larsson
Hammarskiöldsväg. 28 572 76 FÅRBO
Sonny Johansson
386 30 FÄRJESTADEN
Trädgårdsgatan 13
Tore Simonsson
579 90 BERGA
Korsvägen 10
Stig Karlsson
591 36 MOTALA
Spolegatan
8
B
Jan Bragnell
383 91 MÖNSTERÅS
Hovgårdsudden 101
Thomas Lindgren
195 42 MÄRSTA
Tulpanvägen 8
Lars-Olof Svensson
572 62 OSKARSHAMN
Middelfartsvägen 29
Sonny Rossander
572 32 OSKARSHAMN
Norrbackavägen 8
Eskil Edlund
128 46 BAGARMOSSEN
Emågatan
26
Richard Eves
125 37 HÄGERSTEN
Oktobergatan 12
Anita Oscarsson
380 40 ORREFORS
Ryets väg 36
Inger Karlsson
572 41 OSKARSHAMN
Blåklocksvägen 10
Monica Nilsson
542 44 MARIESTAD
Älgstigen 19
Leif Nilsson
360 14 VÄCKELSÅNG
Trastvägen
6
Ingrid Englander Johansson
724 65 VÄSTERÅS
Spantgatan 5 A
Dag Sjöman
164 38 KISTA
Stavangergatan 16
Morgan Nordberg
31 nya medlemmar efter PLF-nytt nr 67

Postadress

Telefonnr
0485-482 62
08-580 386 00
0270-133 66
0480-47 05 48
0485-204 39
0491-312 01
0470-206 72
0491-211 39
0491-360 52
0491-310 65
021-18 63 54
0480-47 83 10
0481-151 95
0491-816 46
0491-816 46
0491-332 34
0485-310 57
0491-630 05
0141-581 00
0499-130 27
08-591 152 08
0491-199 39
0491-154 09
08-6000 567
08-645 88 14
0481-330 30
0491-166 01
0501-160 00
0470-335 30
021-570 11
08-?

Förnyad uppmaning till PLF-medlemmar med flera.
Arbetet med CD-skivorna

Eftersom Släktforskarförbundets styrelse har beslutat att
manuellt komplettera Sveriges dödbok med namn-uppgifter
mm 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
Vi vädjar till medlemmar i PLF och andra intresserade att hjälpa
till med
Läsning, tolkning och inmatning av uppgifter från kyrkoböcker
och andra handlingar. Detta gäller särskilt uppgifter för 1900talet, speciellt fram till 1933, för döda fram till 1970.
Vi behöver även medhjälpare för kontroll av redan inmatade
uppgifter. Detta i synnerhet för att de kommande CD-skivorna
skall bli så bra som möjligt.

För 175 församlingar, således större delaen av de 188
församlingar, som nu är representerade i databasen, är den så
kallade filtvätten påbörjad. Över sextio medhjälpare arbetar
med strukturering av datafiler, för att vi skall kunna använda
databasen i det nya presentationsprogrammet, som initierades
av PLF vid förbundets konferens i Leksand 2001.
Vi behöver dock flera filtvättare för detta arbete. Är Du också
intresserad av att hjälpa till är Du välkommen.
Eposta då till sam.blixt@telia.com
Vill Du läsa om arbetet med de kommande CD-skivorna kan
Du titta på http://www.algonet.se/~samblixt/CDskivor.htm

Jag vill dessutom vädja till PLF-medlemmar med flera att arbeta i projektet ”Namn åt de döda” för Sveriges Släktforskarförbund och PLF samt för PLFs del även för åren fram till 1947. Sam Blixt
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Nytt eller uppdaterat de senaste veckorna efter nr 67

Antalet poster i PLFs databas uppgår den 14 jan. till 3 485 251

Välkommen till Arbetsstugan
PLF har öppet i Arbetsstugan vid Stora Torget måndagar klockan 18.00–20.00 fram t.o.m. den 26/4.
Ansvariga:
2/2 Sam Blixt och Christina Dannesäter
9/2 Jan-Christer Dahl och Barbro Sander
16/2 Britt Maria Ekstrand och Ingvar Karlsson
23/2 Maj Holm och Ingvar Karlsson
1/3 Anders Rotviker och John-Olof Dillström
8/3 Anders och Anne-Charlotte Thunberg
15/3 Sam Blixt och Christina Dannesäter
22/3 Jan-Christer Dahl och Barbro Sander
29/3 Britt Maria Ekstrand och Ingvar Karlsson
5 /4 Maj Holm och Anders Rotviker.
19/4 Sam Blixt och Christina Dannesäter
26/4 Jan-Christer Dahl och Barbro Sander

Tack till givare av böcker
Vi riktar ett stort tack till följande personer, som har
skänkt föreningen intressanta böcker:
Kerstin Botesgård Jeppsson: ”Familjen C.A.Alm”
Björn Edman och Arne Johansson: ”Tålebo”
Paula Herrsson-Ringskog; ”Oskarshamns Mosaiska
Församling”
Herbert Weinsjö: ”Södra Tjust Härad”

Demonstrationer av PLFs databas har
skett på följande platser.
Kulturnatten, Oskarshamns Bibliotek den 7 november,
Sam Blixt, Britt Maria Ekstrand, Ingvar Karlsson, Anders Rotviker och Anne-Charlotte Thunberg. Dessutom
informerade Anders Thunberg om PLFs verksamhet.
Nybro Bibliotek den 8 november, Sam Blixt.
Hembygdsgården, Pataholm den 9 november,
Sam Blixt.
Högsby Rotaryklubb den 18 november, Sam Blixt.
Programpunkten ”Släktforskning med Sam Blixt”, i programmet Gunnars värld och med programledaren Gunnar Svärd, har sänts i Sveriges Radio P4, Kalmar varannan torsdag 11,30 – 12,30, från den 7 augusti 2003
till den 8 januari 2004.

Tack till OKG
Vår skriftliga vädjan till OKG om att tänka på PLF
vid utrangering av datorer resulterade i att vi fick hämta
ett tiotal för oss mycket användbara apparater.
Styrelsen framför här sitt varma tack.

Antalet medlemmar i PLF är
1 062 den 13 januari 2004.
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Fråga till läsekretsen
Min farmors farfar hette Per Andersson, född 17 oktober 1777, Stubbemåla, Långemåla. Han kallades
Halte-Per. Han dog 29 april 1835 Håksmåla, Brånan,
Abbetorp, Ryssby. Han och Elin Carlsdotter var föräldrar till bl.a. de så kallade Vargbröderna Carl, SvenAugust, och Johannes, av vilka Johannes var min farmors far.

och fått tjänst vid Borhults masugn. (Hustrun till den
invandrade fransmannen ska ha haft någon slags läkarutbildning). Efter Hjorted flyttade de till Högsby och så
vidare till Hornsö masugn i Långemåla.

På grund av dessa bröders vargjaktsäventyr finns det i
två artiklar i Kalmartidningar från 1922 och 1970 berättat om dessa bröder och deras jakter. I båda tidningarna berättas att de i fjärde led härstammar från
Frankrike. Fransmännen skulle ha invandrat på 1700talet till Hjorteds församling, varit duktiga hyttarbetare

Per Anderssons far kom från Långemåla och mor från
Trändenäs, Högsby. Däremot Per Anderssons farfar
vet jag mycket lite om: Han heter Jon Olufsson och är
bosatt i Lövhult, Lammhult,Långemåla och gift med
Carin?

Lösning till läsövning
Det brefwet som Er granne hade har jag Riktit
bekåmmit, det war bra at bolden1) öpnade sig, här
foljer2) et sår Pulwer som en gång hwar afton strös lite
på sulten som sättas i såret så renas det fortare fast
det swider litet. Samt Tunt på en klut så stort som
Såret är af detta lilla gröna Plåstret.
et litet Laxer Pulwer som intagas af Dotteren en moron
uti kalt watten i skeden samt drikes ölwasla3) på
detta sker wid den tiden i månan när hon skall
få sin Rening - Samt då gå i warmt karabad
en afton, som när hon seter i karet, at watnet står
up till hakan och twätta hella kropen. Samt Torka
sig fort och läger sig i warna4) sängen at sofwa
öfwer natten, så gör det godt och ledit i kroppen
samt helar sig wäl at hon intet fryser om dagarna
det war ej bra at jag ej war hemma då skulle
jag skrikat något mera, men nu råder jag ej
detta kostar 8 ß.
Översättarens kommentar:
Brevet, som ej är daterat, är adresserat till
”Carl Carlsson i Lämedahl”.
Det är svårt att avgöra om brevskrivaren skiljer på
punkt och komma. Meningsbyggnaden får i vissa
fall avgöra.
1) I originalet står ”bolden”. Skall vara ”bölden”.
2) I originalet står ”foljer”. Skall vara ”följer”.
3) ölwasla?
4)”warna”? Felskrivning för ”warma”.
ß = ss. Förkortning för ”skilling”.

Vad jag i övrigt vet är att Vargbrödernas bror Nils Persson, född 21 augusti 1816, kallades Kolar-Nisse och
var kolare vid Hornsö masugn.

Jag undrar nu hur jag går vidare för att forska i detta.
Finns det några register över arbetare vid Hornsö masugn? Svårigheten där är ju att jag inte vet några tidigare
namn. I en tidning står att fransmannen skulle ha hetat
Håkan (detta är i så fall en försvenskning av ett franskt
namn. Kan ni hjälpa mig på något vis?
Jag är tacksam för all hjälp.
MVH
Britt Edenholm
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@telia.com
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 14 april

