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Kallelse
PLF i Oskarshamn håller Föreningsmöte

lördagen den 7/5 2005 kl. 10.00
i Hantverkshuset, Slottsgatan,Oskarshamn

Mötesförhandlingar

Stefan Jennerstrand föreläser under rubriken
”Herren Gudh före migh åtter till Smålandh igien”
Förlusterna vid Smålands kavalleriregemente 1700 - 1706

Det ges även tillfälle att söka i databasen
Välkomna
Styrelsen

Namn
Bernt Johansson
Anders Thunberg
Leif Rydström
Anders Rotviker
Ingvar Karlsson
Sam Blixt
Britt Maria Ekstrand
Birgitta Dahleman
Edith Karlsson
Gunnar Håkansson
John-Olof Dillström
Anders Wågerud
Sven-Åke Fogelqvist
Elenore Svensson
Ulla Yngve

Uppdrag
ordförande
v. ordförande
sekreterare
kassör
bitr.kassör
dataansvarig
mailfrågor
suppl. biblioteksans.
brevfrågor
suppl. materielfrågor
postkonsult
suppleant
valberedning
valberedning
valberedning

Telefon
0491 - 333 65
0491 - 76 64 11
0499 - 131 88
0491 - 620 11
0491 - 180 22
0491 - 151 28
0491 - 186 55
0491 - 181 01
0491 - 930 14
0491 - 175 83
0491 - 919 22
0491 - 834 92
0491 - 154 93
0491 - 147 37
0491 - 313 83

E-post
bejo2@tele2.se
anders.0491766411@telia.com
leif.rm@privat.utfors.se
anders.rotviker@telia.com
ikn@telia.com
sam.blixt@telia.com
bm.ekstrand@telia.com
birgitta.dahleman@telia.com
gote_edith@privat.utfors.se
gunnar.hakansson@telia.com

0491.83492@telia.com

eleanor.svensson@tele2.se

   PLF:s styrelse och uppdrag under verksamhetsåret 2004/2005
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§ 1
Föreningen har till syfte att främja forskning om bygdens
människor, gårdar, byar och socknar, samt sprida upplysning
om forskningsresultaten.
Tillägg: För detta är databasen det viktigaste verktyget (enligt
beslut möte 2001-05-05).

§ 2
Föreningen skall främja medlemmarnas intressen genom att
verka för tillgänglighet i arkiv, bibliotek etcetera och skall
vara ansluten till Sveriges Släktforskarförbund.

§ 3
Medlem i föreningen är var och en som erlägger fastställd
årsavgift.

§ 4
Årsavgiften för olika medlemskategorier, såsom för enskild
medlem, familjemedlem, ungdom under 20 år och
föreningar, skall fastställas av årsmötet.

§ 5
Föreningsmöten skall hållas minst fyra gånger per år, varav
ett skall vara årsmöte, vilket hålles senast under maj månad.

Extra föreningsmöte skall hållas efter beslut av styrelsen
för behandling av ärende som angivits i beslutet eller när
minst 10 medlemmar begär det skriftligen för behandling
av visst ärende.

§ 6
Kallelse till föreningsmöte skall delges medlemmar genom
en tidsplan för verksamheten, vilken fastställes av årsmötet
och även meddelas i ett medlemsblad. Kallelse skall vara
medlemmar tillhanda senast tio dagar före ordinarie
föreningsmöte.

§ 7
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas.

1. Styrelsens årsberättelse med under året uppnådda
forskningsresultat.

2. Fastställande av balansräkning.
3. Revisorernas berättelse.
4. Fråga om ansvarsfrihet.
5. Förslag och framställningar från styrelsen.
6. Motioner från medlemmarna.
7. Fastställande av årsavgift.
8. Val av ordförande för föreningen, tillika

ordförande i styrelsen.
9. Val av vice ordförande i föreningen, tillika vice

ordförande i styrelsen.
10.  Val av ytterligare 7 ledamöter i styrelsen och 3

suppleanter för en mandatperiod av två år; varav
fyra respektive två väljs ena året och återstoden
påföljande år.

11. Val av två revisorer och en suppleant.
12. Val av tre ledamöter till valberedning, varav en

sammankallande.

13.  Fastställande av tidsplan för verksamheten fram
  till nästa årsmöte.

§ 8
Motioner till årsmötet skall ha kommit styrelsen tillhanda
senast fyra veckor före årsmötet.

§ 9
Ändringar av stadgar eller tillägg till dessa skall för att bli
gällande beslutas av två på varandra följande ordinarie
föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte.

§ 10
Styrelsen är föreningens verkställande organ och skall verka
i enlighet med föreningens syften. Styrelsen är beslutför när
fler än halva antalet ledamöter är närvarande.
Styrelsen äger inom sig utse arbetsutskott, kassör och
sekreterare samt inom eller utom sig innehavare av
befattningar för olika verksamheter som föreningen bedriver,
även arbetsgrupper och kommiteer för olika uppgifter.

Verksamhetsåret tillika räkenskapsåret omfattar tiden 1
januari – 31 december.

Föreningens räkenskaper, protokollen från föreningsmöten
och styrelsens protokoll samt övriga erforderliga handlingar
skall överlämnas till revisorerna för granskning senast den
1 februari varje år och eljest ställas till revisorernas förfo-
gande när så påkallas.

Styrelsen skall varje verksamhetsår utge fyra nummer av
medlemsbladet.

§ 11
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger om året enligt i
tidsplanen fastställd ordning eller när ordförande finner skäl
därtill eller när halva antalet ordinarie ledamöter i styrelsen
så begär.

Vid lika röstetal vid beslut inom styrelsen gäller den mening
som ordförande biträder.

Styrelsens protokoll skall justeras av sammanträdes-
ordförande och en vid sammanträdet närvarande ledamot.

§ 12
Föreningen tecknas av ordförande, sekreterare och kassören
tillsammans eller var för sig.

§ 13
Upplösning av föreningen skall beslutas av två på varandra
följande ordinarie möten enligt fastställd tidsplan och med
bifall från minst tre fjärdedelar av avgivna röster.

Föreningens tillgångar vid upplösningen skall användas till
att gagna släkt- och hembygdsforskningen inom mellersta
Kalmar län.

Stadgar för PLF
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Min levnadsbeskrivning kan koncentreras till
följande: Småland, Uppland, Halland och Småland
igen. Den beskrivningen är ju i torftigaste laget. Det
behövs verkligen lite ”kött på benen” så jag börjar i

Småland
sent en lördagskväll i slutet av augusti, 1931, på
Äspö strax utanför Figeholm i Misterhults
församling.
Pappa var på väg in till Figeholm i roddbåten (det fanns
ingen bro till ön på den tiden) för att hämta barnmorskan.
Det var nämligen dags för mej att göra entré i världen.
Halvvägs kommen så fick han se att sågen i Figeholm
brann och han larmade brandkåren så fort han hade
kommit i land.
Det gick bra för Mammas förstfödsel; det gick sämre
för Figeholms Ångsåg, mycket sämre. Sågen brann ned
till grunden.
Från de första barnaåren har man ju inte så många
minnen. Ett minne har jag i alla fall, och det var den
ständiga kampen mellan mej och Mamma om flaskan
med fiskleveroljan. Denna dryck var nämligen det
godaste jag visste, och det var högtidsstunder för mig,
när jag fick dagens ranson av denna, nu säkert väm-
jeliga, men då kanske nyttiga dryck.
Jag har också ett svagt minne av att Mammas krukväxter
levde farligt när hon vände ryggen till. Pelargonerna
skulle bara upp ur blomkrukorna.
I mitten på 30-talet försvann sillen (eller var det
strömmingen?) under några år från Kalmarsund, och
eftersom Pappa naturligtvis var fiskare, så stundade
kärva tider. Ingen sill i garnen betydde inga pengar i
plånboken.
Det blev till att byta yrke och börja i en snickerifabrik i

Uppland
Upplands Väsby, då en liten ort, några mil norr om
Stockholm.
Skolgången klarades av i denna ort och inne i Hufvud-
staden och sedan började så förvärvslivet.
Jag har hela tiden arbetat med spedition, transporter
och logistik, som det numera kallas. Under de sista
femton åren var jag anställd inom Atlas Copco-
koncernen, där jag även på den aktuella anläggningen,
var ordförande för tjänstemannaklubben.
Någon tanke på släktforskning vid den tiden hade

jag absolut inte. Det var helt andra intressen som
gällde då. Jag fick mig dock en liten tankeställare
sommaren -94,  tror jag det var.
Det året hade en driftig kusin från vår stad arrangerat
en kusinträff i Norrköping, och det slog mig då, att
jag gick omkring bland idel okända personer, precis
som för vilken som helst, som kommit in utifrån till
träffen, och ändå var det ju mina egna anförvanter.
Det var lite genant, men dagen därpå hade jag glömt
pinsamheterna, ända tills samma driftiga kusin
arrangerade nästa träff något eller några år senare i
Västervik. Samma historia upprepade sig; jag kände
mig lika främmande inför nästan okända människor.
Jag kommer ihåg att jag tänkte, att  känner jag inte
igen mina nu levande släktingar, så hur skall jag då
veta vilka mina förfäder är.
Så den här gången glömde jag inte av erfarenheterna
så lätt som efter förra träffen. Nu lovade jag mig
själv, att när jag i en icke så avlägsen framtid skulle
gå i pension, då skulle jag försöka sätta mig in i
släktforskningens mysterier, ett löfte som säkerligen
tusentals andra ny-blivna pensionärer avlagt;
naturligtvis för sent men bättre sent än aldrig.
 Dagen P som i pension kom också, och då flyttade
min hustru och jag ned till hennes födelsetrakter i

PLF:s nye ordförande presenterar sig
På årsmötet den 12 februari utsågs Bernt Johansson till ordförande för PLF. Här presenterar han sig.
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Halland
närmare bestämt Falkenberg.
Där, i livaktiga Hallands Genealogiska Förening, fick
jag så möjlighet att uppfylla mitt pensionärslöfte och
Klas-Göran lärde mig släktforskningens grunder och
Charlotte hjälpte mig att traggla igenom gamla brev
och bouppteckningar.
Att kunna läsa gamla skrifter med deras ålderdomliga
språk, underliga stavning och framför allt besynnerliga
bokstäver är faktiskt A och O för en släktforskare.
Jag tror att många har tröttnat på genealogi, därför
att man har stupat på obegripliga texter. Att hjälpa
nybörjare på traven med läsning är därför mycket
viktigt.
Naturligtvis var det inte lätt att släktforska från ett
ställe, som ligger på andra sidan Sverige, men jag
hade hört talas om en förening i Oskarshamn, som
skulle ha en stor databas.
Det var naturligtvis vår förening, så jag gick med i
PLF och tack vare hjälp från dess medlemsservice
så har jag nu kommit en god bit på vägen.
För några år sedan så gick tyvärr min fru bort och
som änkling hade jag nu att välja mellan att bo kvar
på Västkusten eller flytta över till Solkusten. Det
fick bli det sistnämnda och efter en utflykt på 66 år,
så var jag åter tillbaka i

Småland
där allting hade börjat.
En starkt bidragande orsak för flytten tillbaks till
födelsetrakten, var att jag nu kunde få uppfyllt
ytterligare ett önskemål, som jag hade haft i
bakhuvudet i flera år. Det var möjligheten att snabbt
kunna förflytta mig ut till mina förfäders
uppväxtmiljöer, ett förhållande som hade varit

mycket svårt att förverkliga om jag inte hade flyttat.
Släktforskning är och får inte enbart vara att sitta
framför en dator och söka på Internet, eller gräva
ned sig i gamla dokument. Man måste kunna resa på
sig och ge sig ut i skogarna och försöka hitta de
platser, som ännu kan lokaliseras, och som fort-
farande bär spår efter de bortgångnas kultur-
gärningar.
Ta till exempel min farmors barndomshem, det lilla
torpet Svenstorp inte långt från den gamla hant-
verksbyn Ytteryd vid sjön Storyttern, några mil NV
om Oskarshamn.
Ännu leder en smal väg fram till några stenar, som
bildade grunden för torpet, ännu kan man se resterna
av jordkällaren, ännu är det liv i det alltid före-
kommande äppelträdet , men snart så kommer gran-
skogen att ha erövrat den smala vägen, snart kommer
grundstenarna att täckas av djup mossa, snart
kommer jordkällaren att bara ha blivit en grop i
marken och snart så skall äppelträdet ha fallit, för
att aldrig mer bära någon frukt.
Naturen tycks för oss människor vara grym och obe-
veklig. Tar människan ett steg tillbaka, så tar naturen
ett steg framåt för att ta tillbaka den mark, naturen
en gång ägde.
Bara i Misterhults församling så har det funnits ca
1000 torp ute i skogarna. Av dem är ca 600
lokaliserade, utmärkta och dokumenterade av
hembygdsföreningen, men resterande är nog borta
och glömda för alltid.
Låter det intressant med släktforskning? Jag lovar,
det är det, men en varning kanske är på plats: det är
starkt beroendeframkallande.
                                                     Bernt Johansson

Detta häfte innehåller namn på platser, gårdar och torp i Döderhults
socken under 1600-, 1700- och 1800-talet. Skriften bygger på en
bearbetning av alla namn på bebodda platser i Döderhults socken som
förekommer i olika kyrko-, juridiska och kamerala arkivalia,
huvudsakligen för tiden omkring 1650 till slutet av 1800-talet, men i
viss utsträckning även för medeltiden och 1500-talet. Skriften bygger
även på intensiva fältstudier för att återfinna och noggrant läges-
bestämma platserna.
                                                  Pris 75 kr.

PLF-publikationer till salu
PLF tillhandahåller några publikationer, som en släktforskare har
mycket stor nytta av. Alla dessa platser, där våra förfäder i Döderhult
levde och verkade under 1600-,1700- och 1800-talen, är en av dem.
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Gusten Edvin Amandus Axelsson
Min Fars anor från Högsby  (Handbörds Härad)

Far var född i ett litet torp i Mjösebo, Högsby fs.
Hans anor har huvudsakligen levt i socknarna
Högsby, Fågelfors, Kråksmåla och Bäckebo.
I denna släkt finns inga större prominenta personer.
Några var nämndemän, rusthållare, ryttare, soldater,
samt någon var häradsdomare och sexman. För övrigt
var det helt vanliga små människor, bestående av bön-
der, torpare, backstugusittare, statare, inhyses, pigor
och drängar.
De flesta var ”fattiga men hederligt folk”.
Undertecknad undrar varför det sällan eller aldrig finns
några antavlor från medlemmar i PLF-nytt? Är de kan-
ske ointressanta för andra personer och medlemmar.
Själv är jag nyfiken och intresserad av andra släkten
och antavlor. Om flera eller många antavlor presente-
ras, blir möjligheterna större att hitta nya släktingar.

Jag tycker nog att vi ibland kan sätta in enklare his-
torier och antavlor från små människor som omväx-
ling. Många av oss medlemmar har ju inte tillgång
med så mycket tragiska eller udda och spännande
historier levnadsöden.
Det behöver ju inte alltid vara stora och sensationella
artiklar.
Jag måste också berömma PLF:s duktiga och data-
kunniga stab, som hjälper många medlemmar och an-
dra månniskor med svåra släktfrågor ur sin rikhaltiga
databas.

Egon Axelsson
Bankvägen 6
384 40  ÅLEM
Tel. 0499 - 441 09

Vem är din brylling?
”Språkligt ursprung brorsbarn; var tidigt kusin på fädernet; senare
tremänning = syssling; numera fyrmänning = sysslings barn”.

Svaret finner du bland PLF:s skrifter
 I LAGENS NAMN, Ordlista för släktforskare

Pris 75 kronor
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Tillskott till vårt bibliotek

Två liv
”OSCAR OCH HILDUR, MINA KÄRA FÖRÄLDRAR”

I ett häfte på drygt 100 sidor har Stig
Rosén skildrat sina föräldrars liv. Det blir
en skildring, som omfattar tiden från slu-
tet av 1800-talet och fram till senare de-
len av 1900-talet. Visserligen skildrar han
mycket detaljrikt  sina föräldrars liv, men
boken blir intressant för en vidare läse-
krets, därför att den samtidigt är en skild-
ring av Sveriges historia sett från ett
grodperspektiv. De stora kriserna i sam-
hället och i världen, ekonomisk depres-
sion och världskrig,  får konsekvenser för
den lilla människan på samhällets botten.

Hildur föddes 1882 nära Grävsnäs slott i Västergöt-
land, men mycket snart flyttade familjen till Göteborg,
där Hildur växte upp. Familjen var starkt engagerad i
Frälsningsarmén, och denna frikyrkorörelse kom att
betyda mycket för Hildur i hela hennes liv. I Frälsnings-
arméns tjänst arbetade hon bl.a. som slumsyster och
fick då verkligen lära känna det gamla Fattig-Sverige.

Som officer i Arméns tjänst placerades hon på olika
platser i Sverige och kom så småningom till Nybro,
där en ung polis  allt oftare besökte deras möten.
Offentliga möten drabbades ofta av mötesstörare,
och därför behövde även Frälsningsarmén emellanåt
hjälp av poliser. På så sätt mötte Hildur och Oscar
varandra. Resultatet blev att den unge polisen gifte
sig med den 14 år äldre frälsningssoldaten, och så
började deras mödosamma äktenskap, där bokens
författare så småningom föddes som enda barn.
Som många andra på den tiden levde familjen un-
der knappa förhållanden. Polislönen var låg, och
Oscar försökte dryga ut kassan genom att först starta
en fiskaffär och sedan en skoaffär. Det hela slutade
med förlust, och Oscar tvingades sluta med sin af-
färs-verksamhet. Tiderna var dåliga, och än värre
skulle det bli. År 1925 försökte regeringen komma
till rätta med ekonomin genom stora besparingar.
Det drabbade Oscar, som förlorade sin polistjänst,
samtidigt som skoaffären gick i konkurs.
Nu följde en svår tid, och Oscar försökte försörja
familjen genom att åka runt i ett krånglande, bil-
liknande motorfordon och sälja symaskiner. Tiderna
blev emellertid allt sämre, och det var problem med
betalningen. Till slut hamnade familjen i Oskars-
hamn, där Oscar skulle få överta Singerbutiken vid
Köpmannagatan. Han fick också Öland som försälj-
ningsdistrikt, och eftersom försäljningen tycktes gå
bäst där, var han borta från sin butik långa tider.
Hildur var emellertid inte någon affärskvinna, och
butiken i Oskarshamn blev en förlustkälla.
Familjen lämnade Oskarshamn, och jakten på för-
sörjning gick vidare. Tack vare sina polismeriter kunde
Oscar få arbete som vikarierande sjukvårdare vid
sinnessjukhuset i Kalmar under några veckor, och
därefter fick han tjänst på sinnessjukhuset i Högsby.
Där fick hn så småningom fast tjänst, men trots detta
blev han efter ett par års tjänst uppsagd efter en
kontrovers med en ny föreståndarinna. Familjen var
på nytt utan försörjning. Genom att starta ett privat
vårdhem i Målilla fick familjen till slut en dräglig
försörjning.
Boken ger oss en nyttig påminnelse om, att vi lever i en
unik tid med stor social trygghet.Det är inte så länge
sedan otrygghet och möda var människornas lott.
                                                    Anders Thunberg
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Släkten Zelow
Bland de adelsmän som under 1600-talet ägde går-
dar i Döderhults socken var Christer Zelow en. Nam-
net låter knappast svenskt, och man anar tyskt ursprung.
På en sida av den Rålambska handskriften på Kungl.
biblioteket rörande utomäktenskapliga Wasaättlingar
anges, att Lucretia, den yngsta av Erik XIV:s frillo-
döttrar med Agda Persdotter, gifts bort med en "Da-
niel Zeloo" (omkr. 1580). Släktens anknytning till
Sverige och våra trakter är följande:
Johan III förlänade kronohemmanet Wirum med två
gårdar till Olof Andersson-Siöblad av Winketomta,
Vimmerby socken. Hans hustru, Ingeborg Christers-
dotter, bytte efter makens död Wirum till frälse 1592.
Dottern, Brita Olofsdotter Frende, gifte sig med en
till Sverige invandrad tysk adelsman vid namn Da-
niel Zelow, som var född i hertigdömet Kassuben på
gränsen mellan Preussen och Polen. Deras söner ad-
lades med ättenumret 272 (utdöd) 1827).
Daniel Zelow ärvde Wirums säteri. Han avled i slu-
tet av 1590-talet, medan hustrun Brita Olofsdotter
levde till mitten av 1640-talet. Äldste sonen, kapten
Olof Zelow, ärvde Wirum och gifte sig 1646 med
Ingrid Hammarskiöld. Olof Zelow dog 1670 och hus-
trun sju år senare. De hade en son och tre döttrar. En
av döttrarna, Elisabeth, gifte sig med kaptenen vid
Kalmar regemente, Lennart Stråle af Ekna. Hur länge
han levde är inte känt, men hustrun levde på Wirums
säteri till sin död 1737. Paret hade sex barn och yngste
sonen Olof Lennart Stråle (1693-1757) ärvde Wirum,
som han 1752 sålde till överste Åke Hammarskiöld
(1691-1765).
Som ytterligare exempel på hur de adliga ätterna fläta-
des samman kan nämnas, att Jöns Sabelskiöld (1636-
1696) var gift i tur och ordning med två systrar, Ma-
ria och Anna Christina Stråle af Ekna.

Den andre sonen till Daniel Zelow, Christer, som
liksom bröderna var militär och så småningom av-
ancerade till överstelöjtnant, gifte sig med friher-
rinnan Christina Gyllenstierna af Lundholm och
blev då ägare till bl.a. Blankaholm och Totebo,
där senare deras son Georg residerade.
I jordeböckerna från 1692 är noterat, att Veninge-
hult frälse disponerades av kapten Lennart Stråle å
sin svågers vägnar. Denna gård köpte Märta Zelow
1688 av Christer Horn, men den reducerades till
kronan 1692.
Norrköpingsbeslutsdonationer till Christer Zelow
i Döderhults socken:
1649 23 oktober
L:a Hycklinge 1 aoe  Klämna ½ aoe   Vånevik 1 1/
2 aoe   Klämna 1 kr.
L:a Hycklinge och ett halvhemman i Vånevik (Nr
1)indrogs 1662 såsom fjärdepart.
Återstående 2 ½ mantal reducerades vid 1683 års
ränta, men fick behållas som livstidsbenådning,
vilken dock inte varade längre än till 1696. Halv-
hemmanet i Klämna låg då avhyst och inlagt i hel-
hemmanet i samma by, vilket 1713 21 december
gavs åt Anna Engel Skyttenhielm (död 1730)  så-
som Claes Edenbergs  rättsinnehavare i ersättning
för dennes köpgodsfodringar. Våneviksgårdarna
(och ibland även fjärdepartshemmanet) ingick ef-
ter förmedling för vardera till ett åttondels mantal
i Gunilla Skyttes arvingars köpegodsersättning 3
maj 1705 och delade under återstoden av perioden
öden med Blackemåla (Ålem).
Källor: Särtryck ur Tjustbygdens Kulturhisto-
riska Förenings Årsbok 1969.
Smålands handlingar.

Maj och Curt Holm ger oss här ytterligare ett exempel på vad man kan finna om man djupdyker i
Döderhults historia. Frälset hade som synes en stark ställning.

Släktforskardagarna i Göteborg 26-27-28 augusti 2005
Är du intresserad av släktforskardagarna i Göteborg
i sommar, så kan du få utmärkt information på deras
hemsida adress www.slaktdata.org/gbg2005.
Mycket kommer att handla om Ostindiska kompaniet,
och jag kan tänka mig, att 2000-talets nybyggda ost-
indienfarare, som nu ligger färdig för avfärd till Kina
under hösten 2005, kommer att bli en stor attraktion.
Ett nyetablerat emigranthus med tull och packhus finns

också att beskåda. I museet skildras svensk
migrationshistoria. Många intressanta föreläsningar
om emigrationen har förannonserats.
Den som tycker sig få nog av emigrationen, har
mycket annat att välja emellan. Temat är ”Porten
mot väster” och till Göteborg kom ju inflytandet
från Holland, England och Skottland m.fl. västlän-
der.                                         Anders Thunberg
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17 nya medlemmar efter PLF-nytt nr 72. Vi hälsar dem välkomna!
Antalet medlemmar i PLF är 1078 den 29 mars 2005.

Ingrid Nygren
Kerstin Werner
Gregor Fridh
Kerstin Karlsson
Sigvard Josefsson
Jimmy Nilsson
Gillis Axelsson
Leif Wahlkvist
Evald Andersson
Bill Ulvemo
Hans Olof Sturk
Kristna Åhlfeldt
Nils Nilsson
Kerstin Lindblad
Paul Grattidge
Lars Wiebe
Maria Elgström

Myntslingan 43
Sandgatan 16
Noblvägen 99
Anneviksvägen 14
Sörbyvägen 33
Kyrkogatan 23
Mederhult Hagaborg 1
Åkerigatan 21
Vintergatan 42
Lilla Köpmangatan 4
Furutorpsgatan 30 A
Fackelvägen 5
Varvsvägen 16
Timmermansgatan 10
Båtbyggarebacken 1
Byvägen 15
Södertornsvägen 7

0522-735 82
035-547 84
0704-26 61 3
016-35 20 23
0457-802 37
045?
0491-343 43
042-22 26 14
0481-102 92
0491-774 03
042-24 58 01
018-38 68 21
0499-234 52
0156-121 78
0491-178 90
08-541 363 44
0491-?

1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855

451 73  UDDEVALLA
310 44 GETINGE
214 33  MALMÖ
632 39  ESKILSTUNA
372 31 RONNEBY
374 36  KARLSHAMN
572 95  FIGEHOLM
253 73  GANTOFTA
382 38  NYBRO
572 30  OSKARSHAMN
252 27  HELSINGBORG
746 95  SKOKLOSTER
380 52  TIMMERNABBEN
619 34  TROSA
572 40  OSKARSHAMN
185 41  VAXHOLM
572 34  OSKARSHAMN

Namn Postadress Postnr  Postort TelefonnrNr

Helsingborgs Stadsbibliotek den 5 februari.
Påskallaviks Bibliotek den 28 februari, Kristdala
Bibliotek den 2 mars, Figeholms Bibliotek den 3
mars.
Studieförbundet Vuxenskolan, Mönsterås den 23
mars.

CD-skivor
Om Du är intresserad så skriv i så fall
till sam.blixt@telia.com.

Gå gärna in på Sams hemsida
http://samblixt.global.nu/ och välj där
PLF-meny och sedan PLF:s databas på
CD-skivor.
                                Sam Blixt

Vi har nu fått programmet för framtagning
av presentationsprogram och håller på med
testning av detta för att hitta eventuella fel
som alltid förekommer i nya program.

Vi är mycket tacksamma om några vill
jobba ideellt med programmerings-
uppgifter.

Demonstrationer av PLFs databas har skett på följande platser.
Svalövsbygdens Släkt- och folklivsforskar-
förening, Svalöv den 29 mars.
Dessa demonstrationer har gjorts av Sam Blixt.
Han har under vintern haft både nybörjar- och
fortsättningskurs i Studieförbundet Vuxenskolan,
Oskarshamn.
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Nytt eller uppdaterat efter PLF-nytt nr 72

Avtack och föredrag vid årsmötet den 12 februari
Vid årsmötet den 12 februari avtackades Christina
Dannesäter med blommor för sina tre år som PLF:s
ordförande. Även John-Olof Dillström avtackades
för mångårigt arbete som kassör. Han kommer emel-
lertid att stanna kvar som styrelseledamot. Årsmö-
tets ordförande Magnus Ekstrand överlämnade där-
efter ordförandeklubban till den nyvalde Bernt Jo-
hansson, som presenterade sig själv. PLF-nytts lä-
sare kan ta del av hans presentation på sidan 4.
Efter en kaffepaus var det dags för Solwig Fager-
lund att berätta om Handel och Vandel på 1600- och
1700-talen. Föredraget var intressant bl.a. därför att
man fick se historien ur ett kvinnoperspektiv. Det
var inte lätt för en kvinna på den tiden att sakna fa-
miljeförsörjare, och många blev änkor till följd av
de många krigen. Staten tycktes inte bry sig om än-
korna efter stupade soldater. De fick klara sig bäst
de kunde. Det enda ”privilegium” de fick var att
driva handel, och det gjorde de under små förhål-

landen ofta med stor uppfinningsrikedom. Det
befrämjade knappast nykterheten och sedligheten, ef-
tersom ”småkrogar” blev populära försörjnings-
inrättningar.
Många kvinnor klarade emellertid de svåra förhål-
landena förvånandsvärt bra. På 1600-talet betydde
äran och rangen mycket, och därför måste man till-
bakavisa alla angrepp på detta. Starka kvinnor på
den tiden var beredda att gå mycket långt för att upp-
rätthålla sin heder. De vägrade att låta sig skuffas åt
sidan. Det berättas t.ex. vid flera tillfällen om regel-
rätta slagsmål inne i kyrkan, när någon haft fräckhe-
ten att placera sig för långt fram. Det finns många
exempel på konfliktfyllda kvinnor, som slogs för sin
heder.
Efter det intressanta föredraget, gavs det tillfälle till
frågor, och därefter avslutades mötet, som besöktes
av cirka 45 medlemmar.
                                                  Anders Thunberg

Antalet poster i PLFs databas uppgår den 29 mars till 3 583 324



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! Avgifte-
rna 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 17 augusti

Jag söker ättlingar till:
1. Farmors far och mor:
Fogel (Vogel), Johan Gottfrid, polis, f 1831
i Ronneby och Werner, Maria Kri(e)stina
f 1829 i Ronneby.
Deras barn: Hedvig Charlotta f 1863 (min farmor)
och Pål Gustav f 1867, båda födda i Ronneby.
Farmors farfar och farmor:
Fogel (Vogel), Johan (B), skomakare, f 1793 i
Karlskrona ? och Eva Charlotta Leopold
f 1811(15) i Ronneby.
Deras barn: Mathilda f 1829, Anna Kristina f 1830,
Frans f 1833, Maria f 1835, Petter Frederic f 1839
(senare Peter Fredrik), Frans Lorens(z) f 1842,
Johanna Helena f 1845 och Gustafva f 1849.
Min farmors far: Johan Gottfrid f 1831.
Barnen troligen födda i Ronneby. Karlskrona ?.
2. Släkterna Fogel (Vogel) och Leopold har troligen
invandrat till Sverige från Östra Tyskland under
början av 1700-talet.
Finns någon som forskat om detta?
Svar angående 1 och 2 kan sändas till:
Edith Carlsson
Kumlemar 304
380 53 Fliseryd
Telefon: 0491-93014

Utdrag ur årsmötesprotokollet
§ 6 Godkännande av kallelse till årsmötet

Kallelsen till årsmötet var publicerad i senaste num-
ret av PLF-nytt. Sven-Åke Fogelqvist ansåg att kal-
lelsen kommit medlemmarna till del alldeles för sent,
då Posten inte distribuerat tidskriften förrä 1½ vecka
före årsmötet. Tidskrifterna lämnades till Posten den
26 januari enligt Anders Thunberg, men tydligen hade
Posten tagit olika lång tid på sig att distribuera tid-
skrifterna. Ingvar Karlsson påpekade, att enligt för-
eningens stadgar skall medlemmarna ha kallelsen
tio dagar före aktuellt möte. Kallelsen godkändes
sedan åsikten att den kommit för sent noterats.
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2004

Verksamhetsberättelsen för 2004 hade gjorts till-
gänglig för medlemmarna genom publicering i PLF-
nytt. Maj Holm påpekade att det fanns en felaktig-

het i verksamhetsberättelsen, som rörde henne och
som hon ville ha rättad. Under rubriken Föreningens
styrelse fanns Maj Holm med som styrelseledamot
och ansvarig för brevfrågor, men avgick i december
2004.I själva verket hade Maj Holm avgått vid års-
mötet 2004. Eftersom hon inte längre var medlem i
styrelsen, ansågs det inte lämpligt att hon besvarade
brevfrågor, hade hon fått besked om under hösten.
Det var alltså denna syssla hon lämnade i december
2004.
Maj Holm påpekade också att uppgift saknades i
verksamhetsberättelsen om att föreningen fått en an-
ställd, Britt Maria Ekstrand, från och med den 1 de-
cember 2004.
Verksamhetsberättelsen godkändes på villkor att jus-
tering sker i enlighet med gjorda påpekanden.

När du skickar pengar.
Glöm inte att skriva ditt namn!


