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Olaus Magnus illustrationer till sin 1500-talshistoria

Så här fiskade man lax i Norrland
enligt Olaus Magnus historia om
de nordiska folken. Man ser fis-
ken fångas, soltorkas och rökas.

Biodling på 1500-talet. Olaus Mag-
nus hävdade, att bina kunde gå till
anfall mot berusade personer och
sticka dem så att de slutade supa.

Så skördade man på 1500-talet.
Säden skars med en skära, medan
höet slogs med en lie. Mycket av
arbetet utfördes gemensamt.

Hur man fiskade, odlade bin och skördade i våra trakter på 1500-talet, kan du få
veta i en bok, som snart kommer ut. Den är baserad på Gustav Bechs anteckningar.
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Kallelse
PLF i Oskarshamn håller Föreningsmöte

lördagen den 18/11 2006 kl. 10.00
i Frälsningsarméns lokaler på Smedgatan 8
vid Busstationen väster om bilparkeringen

Mötesförhandlingar

Göran Seger småpratar om järnvägen och glömda industrier

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
v. kassör
dataansvarig
kontorist
biblioteksansvarig
brevfrågor
materielfrågor
styrelseledamot
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@telia.com
anders.rotviker@telia.com
ikn@telia.com
sam.blixt@telia.com
bm.ekstrand@telia.com
b.dahleman@hotmail.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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Ordföranden har ordet
När detta skrives så rapporteras det från SMHI i
Norrköping bl a: Paris plus 24, Kalmar plus 22. Man
kan med all önskvärd tydlighet konstatera att åtmin-
stone sydsverige allt mer inlemmas i den europeiska
gemenskapen.Vi får kanske ett alltmer centraleuro-
peiskt klimat. För det kan väl inte vara den mångomta-
lade växthuseffekten, som förorsakar de sköna och
varma höstarna. Det vill i varje fall inte ordf. tro.
På tal om vackert väder, så var det högtryck under
Släktforskardagarna i Stockholm i mitten av augusti,
både utomhus och kanske framförallt inomhus.
Det var ordförandekonferens, det var cirkelledar-
konferens och det var redaktörskonferens. Vidare hade
det anordnats i vanlig ordning en mängd föredrag i
ämnen relaterade till vår kära hobby och möjligheter
till intressanta studiebesök på museer och arkiv runt
om i Stockholm.
Men PLF-deltagarnas möjligheter att kunna ta tillvara
dessa tillfällen var lätt räknade. Det var högtryck i vår
monter från morgon till kväll med besvarande av frågor

och försäljning av vårt materiel, i synnerhet CD-skivorna,
som fortfarande säljs i stora antal. Helt fantastiskt! Det
verkade, som om halva Stockholms befolkning kom till
vår monter och hade anknytning till vårt län.
Från ordförandenas möte kan nämnas att Släktforsk-
ningens dag skall i fortsättningen arrangeras årligen och
man enades om att den skall hållas den tredje lördagen
i mars varje år. Som vanligt har vi även Arkivens dag. I
år är det lördagen den 11 november, som gäller. Boka
den dagen! Vidare kan nämnas att Släktforskar-
förbundet anordnar en resa till S:t Petersburg under slutet
av maj nästa år. Kan säkert bli en upplevelse.
Ted Rosvall, förbundets ordförande, omvaldes på
stämman för ytterligare två år.
Överhuvudtaget så var det mycket lyckade och
välarrangerade släktforskardagar och vi från PLF är
mer än nöjda med utflykten upp till huvudstaden.
Nästa år avhålls dagarna i Halmstad under mottot
”Gränsland”.
                                                        Er Ordförande

VÅRT BRÖLLOP

Den 14 oktober 1845 gifte jag mig med Johanna Gustava
Gustafsson från Vederhult, Vena socken, inte långt från
vår socken. Hennes far var Gustaf Nilsson och hennes
mor var Magdalena Anders. Vi förlovade oss på våren
1845, och hon var i vårt hem några dagar innan bröllo-
pet, då hon gick hem för att hjälpa till med förberedel-
serna. Jag åkte dit på bröllopsdagen tillsammans med
mina bröder och systrar i tre vagnar. När vi var en halv-
mil från hemmet möttes vi av musikanter som spelade
på klarinett och trumpet; de var vår eskort och spelade
för oss, när vi passerade genom byar och städer längs
vägen.
Efter bröllopsceremonin åt vi middag, och sedan bör-
jade dansen. De fortsatte att dansa till midnatt, då alla
måste dansa med bruden. Hon var alldeles uttröttad,
och alla gick och lade sig, varhelst de kunde finna en
viloplats. Nästa morgon inleddes med frukost; vi åt drack
och dansade, och så fortsatte vi hela dagen. Det var
mycket larm och oljud, det sköts utanför, och även in-
omhus under bordet, när vi åt.Den tredje dagen hade vi
en picknick på en hög kulle med mat och starka drycker.
Alla drack mycket, men alla skötte sig. På kvällen åkte
de flesta gästerna, och bröllopsfesten var över.

Vi bodde i mitt barndomshem, inte så stort men be-
kvämt, bland höga träd, cederträd, aspar och lindar
och många andra sorter.Vi var så lyckliga som man
kan vara och utan några skulder. Vårt första barn, en
dotter som hette Johanna Maria föddes den 26 ja-
nuari 1847. En son, Carl Victor, föddes den 14 juli
1849. En andra dotter, Emma Sofia, föddes den 25
juli 1852. På våren 1854 bestämde vi oss för att fara
till Amerika, så vi hade auktion och sålde alla våra till-
hörigheter. Många andra familjer reste. Vi fick lämna
alla våra vänner och släktingar, och det var svårt att
lämna min mor, som var 74 år. Jag såg henne aldrig
igen, men hon levde i 20 år till, och dog först 1875.
När vi kom till Kalmar, hade båten gått, och det gick
bara en vecka, så vi fick vänta. I Tyskland såg vi vår
första järnväg. När vi kommit fram till Amerika dog
många, av resans strapatser och sjukdomar de fått. Vi
trodde alltid att den långa sjöresan var dålig för bar-
nen och gjorde dem svaga, och att vi bar skulden för
deras död. Sorgen var svår att bära bland främlingar i
ett annat land, men Gud gav oss styrka att bära den.

Carl Victor Dahlbergs far berättar här om sitt bröllop, som ägde rum i Vederhult fyra år före
Carl Victors födelse och nio år före deras emigration till Amerika.

av Carl Johan Dahlberg
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Handbörds (Ambörds) och Stranda härader uppträder
i historien i slutet av 1200-talet och ingick till 1560 i
Kalmar slottslän. Skatten från häradena uppbars fram
till 1533 direkt av fogden på slottet.
Fögderiindelningen blev känd först under Gustav I: tid.
Handbörds, Stranda , Aspelands och Sevede härader
bildade ett gemensamt fögderi. Från 1544 utgjorde
Handbörd och Stranda härader ett självständigt fögderi,
men 1555 bildade Stranda ett eget  fögderi med fogden
bosatt på Strömserum i Ålems socken. Redan 1560
återförenades de båda häraderna igen för ett år och
låg då under Borgholms slott. Året efter var de åter
egna fögderier.
Uppbörden från konungens arv och eget-gods sköttes
från 1520-talet av fogden på Grönskog i Fliseryds
socken, som förvaltade ett stort antal gårdar i  Småland
och på Öland. Under en del av 1500-talet var fogden
bosatt på Rella gård på Öland.
I fögderiet fanns ett antal Bråhult-gods (i Döderhult
endast gården Kråkenäs), d.v.s. ett slags kronogods,
som vid mitten av 1300-talet hade samlats kring gården
Bråhult i Kristdala socken av adelsmannen Claus Ruska
och sedan ärvdes av dennes son Lydike. Vid dennes
död såldes hela gårdskomplexet till drottning Margareta
och blev på så vis kronogods.

Åren 1525-1529 var Bråhultgodsen förlänade till
Birgitta Gustafsdotter, änka efter Lars Olsson Sparre
(vapenskölden korsad av pil; det finns flera grenar
Sparre), 1530 till Klas Kyle, 1533 till Jacob Fleming
och 1536 till Jon Elofsson på Barkestorp samt någon
gång mellan 1545 och 1559 till Germund Svensson
Somme, ståthållare på Kalmar slott.
Omtalat landsting hölls 1543 vid Mönsterås tingsplats,
där Germund Svensson och Ture Pedersson Bielke
förhandlade med representanter för de olika häraderna.
Häradsting, som är omtalade, hölls i Döderhults by 1376
och i Mönsterås 1560-1562.
År 1360 var häradshövdingen Karl Haraldsson
”skilaman” (=domhavande),1376 Vämund Johansson
Sparre i ”häradshövdings stad”, 1535 Nils Joensson,
Jöran Claesson, skrivare 1537-1539, Jon Elofsson
(Barkestorp) 1545-1558 och Lyder Persson 1560-
1569.
Källa: Det Medeltida Sverige. Jan Brunius, Olle Ferm.
Kapitlet är indelat i fyra delar; I  Under Gustav I, II
Under Erik XIV, III Under Johan III och IV Under
hertig Carl.
Mellan 1593 och 1598 saknas uppgifter i Smålands
Handlingar. Det mesta materialet är dock hämtat från
just SmH. Är källan någon annan anges den särskilt.

SKATTER OCH FOGDAR
Inledning

Ur den kommande boken Gårdarna i Döderhult på 1500-talet
Anteckningar av Gustav Bech bearbetade av Maj och Curt Holm

Sammanställning av
a. aoe-gårdarna i Döderhults socken med be-
    skrivning av gårdens  beskaffning, boende
    och brukare, årliga räntan, andra skatter
    och tionde (i tabellform).
b. skatte-, krono-, kloster- och kyrkogods,
    Bråhultsgods, utjordar med samma beskriv-
    ning som i a.
c. frälsegårdarna med samma beskrivning som i
a, samt biografier om ägarna.
Gustav I:s ”Bisyssla”. Fogdens redovisning av
produktionen av kungens egna bisamhällen,
skötta av hans landbor på aoe-gårdarna.

5.

Skatter och fogdar, speciellt i Döderhult, samt
gemensamt för  Ambörd och Stranda
härader.
a. Inledning
b. Skatteläggning till gårdatal och hemmantal.
c. Under Gustav I.
d. Under Erik XIV.
e. Under Johan III
f.  1598-1599.
Strömsrums kungsgård.
Alseda. Skorpetorps och Lagmanskvarns kvarnar
under slutet av 1500-talet.
Fisket i Döderhult med omnejd under 1500-
talet. En omfattande beskrivning av hur
fisket bedrevs, fogderedovisningar.
 Epilog.

6.

7.

8.

9.

10.

1.  Förord.
2.  Innehållsförteckning
3. Inledning
4.
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Här följer fogdarnas räkenskaper och andra redo-
görelser av olika slag samt autentiska brev, kvittenser
m.m. Breven från kungarna har ibland återgetts i skrivet
skick, andra gånger översatts till begriplig svenska.
Räkenskaper, listor och övrig text har i stort sett fått
behålla ursprunglig språkbehandling och stil. Spar-
samma kommentarer av oss finns dock. Svår inflation
rådde mellan 1569-1575 och 1590-1592. Under
senare hälften av århundradet var det finansiella läget
ansträngt av flera olika anledningar framför allt krigen.
Johan III hade svårt att överblicka läget, vilket var
uppenbart för riksrådet, som gav honom kritik för det.
Tillsammans med rådet beslutade kungen att upprätta
en s.k. rikshuvudbok, som visade rikets inkomster och
utgifter. Två stycken upprättades, den första baserades
på 1573 och den andra på 1582. (sid.57 ff)
Några djupare analyser eller tolkningar har vi inte gett
oss in på.  Men här finns en oändlig källa att ösa ur för
den som är intresserad. Vi hoppas, att kapitlet inte är
onjutbart, utan väcker fantasin hos läsaren.

FISKET I DÖDERHULT PÅ 1500-TALET
Inledning
Svensk författningssamling ger följande anvisning
beträffande
”Fiske, Fiskerier, Fisk med vad därtill hörer:
Angående kronofisken vid kronoallmänningar, holmar
och rekognitionsskogar, som kronan enskilt äro
förbehållne:
I Helgeandsholm-Beslutet i Stockholm i juni 1282
fastställdes noga hur fisket skulle utnyttjas och ge staten
inkomster. Där ingick fisket i Hjälmaren, Mälaren,
Vänern och Vättern med åar och strömmar samt fiske
i skärgårdar och älvar såväl i Sverige som i Finland
samt även fiske i öppna havet särskilt lax-, sik-, ål- och
idfiske.”
Under 1500-talet utfärdades nya bestämmelser åren
1545, 1551 och 1559.
Kungens fiskare gjorde ett utomordentligt noggrant
arbete. Räkenskaperna innehåller vad som har fiskats,
var fisken är tagen och med vilket redskap samt
resultatet av hela fisket för året. Vidare innehåller
räkenskaperna vilka leveranser som gjorts, årets
uppbörd av olika förnödenheter och hur dessa har
använts. När det gäller matvaror (fetalier) har man även
gjort listor på hur mycket ett visst antal personer har
förtärt under en viss tid. (se sid. 8, 31, 39, 77 m.fl.).
Kronan höll fiskarna och deras medhjälpare med allt
vad de behövde för sitt uppehälle.

Kanske fogden var en smula avundsjuk, när han år 1556
noterade: ”Här sitter vår nådige Herres laxafiskare och
haver allt fritt.”
Inventeringslistor gjordes upp kontinuerligt varje år, så
att man utgick från en lista med ingående balans, varefter
man, också efter listor, justerade med förnötta, nygjorda,
erhållna och eventuellt köpta artiklar och fick så en ut-
gående balans till nästa år. Man får förmoda, att någon
fysisk inventering inte gjordes, utan att det i stort sett
var ett skrivbordsarbete. Om fiskarna var skrivkunniga
framgår inte och det skulle troligen varit för betungande
för dem att både sköta fisket och bokföringen. Hendrick
Börjesson hade en i räkenskaperna namngiven skrivare,
nämligen Hans Klockare från Mölstadåås, som för att
han skrev vid Torforsens fiskeri -57 och -58 fick 1
pund råg.
Lönade det sig för kungen, att ha egna fiskare, som
han hade stor kontroll över, men som hade allt fritt?
Det finns inte mer än två redovisningar av hur utfallet
blev. om värdet av mat och andra varor i pengar räknat.
Första gången gjordes en värdering av den fisk som
Kungl Maj.t hade erhållit och av vad kungen kostat på
fisket, allt omräknat i pengar. Året var 1557 och fiske-
platsen Stångehamn. Fisken som Kungl. Maj:t erhållit
värderades till 128 mark 6 öre och 7 penningar, medan
kostnader uppgick till 248 mark och 2 öre. Således
blev förlusten för kronan 119 mark 3 öre och 17 pen-
ningar.  Nästa gång blev 1566 för Torforsens fiske. Där
finns listat omkostnaderna: a. lönerna, b. förtäringen, c.
kostnader för fiskeriet. Inkomsterna består av erhållen
färsk och torr fisk. Kungen hade kostat på fisket 637
mark och 2 öre och erhållit fisk värd 1100 ¾ mark.
Således en vinst på 443½ mark, vilket troligen var
tillfredsställande. För läsarens del innehåller listorna
dessutom värdefull upplysning om värdet av mat och
andra varor per minsta enhet.
I slutet av 1570-talet ändrades villkoren för fisket vid
Torforsen så att all den lax, som togs mellan
”Valborgsmäss och Mårtens mäss” vid Ems fiske skulle
tillfalla Kungl. Maj:t, som skulle hålla med salt och
tunnor. Lax tagen på annan tid skulle fiskaren Anders
Svensson få behålla ”för sin omkostnad och sitt omak”.
Fisken som togs vid Emmekalf delades mellan Kungl.
Maj:t och Sven Persson, som brukade fisket på egen
bekostnad. Fiskarna måste även betala tull för fisket.
Årets olika fiskeperioder var följande:
1. Vinterfiske
2. Vårfiske
3. Sommarfiske
4. Höstfiske

1 nov. –  9 april
10 april -  8 maj
10 maj  - 15 aug.
30 aug. -   2 nov.
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Förord till boken Gårdarna i Döderhult på 1500-talet
Underlag för boken utgörs i första hand av Gustav
Bechs excerpter ur Smålands handlingar. Utdragen
innehåller uppgifter om de boende på gårdarna, skat-
ter och tionden m.m. Bechs anteckningar är krono-
logiska, medan uppgifterna här är samlade under
varje gård för sig, ett arbete, som har utförts av Curt
Holm. Redigering och systematisering har gjorts av
Maj Holm.
Uppgifter före 1538 är i stort sett tagna ur Det me-
deltida Sverige, Småland, Handbörd och Stranda,
Jan Brunius och Olle Ferm.
Gustav Bech har gjort ett utomordentligt skickligt
arbete med att ta fram och anteckna allt, som finns
om Döderhults socken i Smålands Handlingar. Det
gäller skattelängder, tiondelängder, fogdarnas olika
redovisningar, kvittenser, kungarnas korrespondens
med fogdarna, redovisningar av fisket, bisamhällen
m.m. Gustavs avsikt var, att insamlade data skulle
utmynna i en bok. Nu blev det inte så, då sjukdom
kom emellan.
Materialet anförtroddes Curt Holm, som sin första
uppgift valde att i första hand sortera gård för gård
excerpterna gällande bönder och andra boende på
gårdarna, årliga räntan och tionden. Därefter skrev

han en artikel om varje gård för sig. Dessa artiklar utgör
första kapitlet i boken. Till fogdarnas redovisningar lades
redaktionell text, kungabrev och fogdebrev, kvittenser etc.,
vilket man kan läsa om i kapitlet ”Skatter och fogdar”.
Konungarnas fiskare på de olika fiskeplatserna upprät-
tade redovisningar till vilka också lades redaktionell text
och blev i kapitlet om ”Fisket”. Grunder till texterna har
hämtats av Curt och Maj Holm i olika historieböcker och
skrifter, som står angivna som källa på den berörda sidan.
I ”Efterordet” listas läst och använd litteratur.
Vår son, Bertil Holm, har bidragit med illustrationer, som
vi tackar honom för. Vår dotter, Gudrun, hjälpte oss med
korrekturläsning och föreslog flera ändringar till moder-
nare svenska än den vi själva använde oss av. Det tackar
vi henne för.
Det stora stödet vi har haft under den här skrivartiden har
varit Peter Danielsson. Med sin bakgrund som historiker
(fil.lic. i historia, snart doktor) har han biträtt oss med sina
kunskaper efter att ha läst manuset bit för bit. Han har
uppmuntrat och hejat på oss i både ljusa och mörka stun-
der. Tack Peter!
Gustav och vi hoppas, att boken kommer att ge Dig som
läsare många trevliga stunder vid den mentala förflyttningen
bakåt i tiden.
                                                 Curt och Maj Holm

Peter Danielssons utlåtande om Gårdarna i Döderhult på 1500-talet
Undertecknad har i egenskap av historiker och anti-
kvarie vid Kalmar läns museum läst manuset
Döderhults socken på 1500-talet av Maj och Curt
Holm. Underlaget för sammanställningen har gjorts
av Gustav Bech genom excerpering ur Smålands
Handlingar. En på många sätt imponerande arbets-
insats har gjort med såväl excerpter som samman-
ställning och systematisering. Vidare präglas arbetet
av stor noggrannhet och ger en mycket god inblick  i
de livsbetingelser, som 1500-talsmänniskorna i

Döderhult levde under. Maj och Curt Holms arbete rö-
rande 1500-talet utgör också en viktig länk mellan tidi-
gare publikationer t.ex. Det medeltida Sverige och
Frälsegodsen under storhetstiden samt Den lilla sock-
nen i det stora Sverige. Vi ges här möjlighet till att mikro-
nivå studera enskilda gårdar under långa tidsperioder och
det vore skada om Döderhults socken på 1500-talet inte
offentliggörs.

Peter Danielsson
Antikvarie/historiker
Kalmar läns museum

Fortsättning från sidan 9

2316
2317
2318
2319
2320

Ann-Greth Livgren
Sabine Åberg
Gunilla Bergström Pedersen
Berit Alvarsson
Åsa Andersson

Ficksjöhagen 1
Havrevägen 6
Barkarö Bygata 79
Axel Oxenstiernas väg 3
Högalidsvägen 36 C

572 76  FÅRBO
570 75  FÅGELFORS
725 91  VÄSTERÅS
392 38  KALMAR
231 56  TRELLEBORG

0491-126 27
0491-514 84

0480-280 56
0410-406 89

102 nya medlemmar efter PLF-nytt nr 78. Vi hälsar dem välkomna!
Antalet medlemmar i PLF är 1483 den 20 oktober.

Nr Namn Postadress Postnr  Postort Telefonnr
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Sam var som vanligt fullt upptagen med att be-
svara frågor som berörde databasen, och Britt
Maria hade dessutom fullt sjå med att sälja våra
CD-skivor, vilka gick åt som smör i solsken. Runt
omkring PLF:s monter fanns övriga PLF-repre-
sentanter, som hoppade in och avlöste, sålde öv-
rigt PLF-material, besvarade frågor och disku-
terade med alla intresserade deltagare. Aldrig ti-
digare har en PLF-monter fått så många besö-
kare. Den största fördelen med Stockholm som
arrangör var det stora befolkningsunderlaget.

Släktforskardagarna i Stockholm 2006

Årets släktforskardagar ägde rum i Stockholm, närmare
bestämt på Nacka Strand, som ligger tio minuters buss-
resa från Slussen, där man har anknytning till tunnel-
banesystemet. På Nacka Strand finns en gammal fa-
brikslokal på 3 000 kvm, som nu är omändrad till ut-
ställningslokal. Den heter Factory, och den rymde alla
utställarnas montrar. På så sätt kunde  hela utställningen
rymmas under ett och samma tak, vilket var en klar
fördel.
Till Nacka Strand och till ett hotell, som ligger på gång-
avstånd från den stora utställningslokalen anlände elva
representanter från PLF med buss och bil torsdagen
den 10 augusti. Tidigt på morgonen nästa dag fick ord-
förande Bernt och undertecknad ta oss genom hela
Stockholm till Sundbyberg, där ordförande- och
redaktörskonferenserna ägde rum. På redaktörs-
konferensen fick vi en grundläggande kurs i Photoshop
Elements. Den leddes av Mikael Pertman, fotograf verk-
sam i Malmö men också välkänd föreläsare.
På eftermiddagen höll Kalle Bäck en engagerad före-
läsning om ”Ett märkligt kvinnoöde”. Det handlade om
en kvinna, som i unga år drabbades av oönskad gravi-
ditet, trolösa karlar och flykt från hembygden men som
återkom och tog en gruvlig hämnd på sina tidigare plågo-
andar. Föredragshållaren, som var en mycket skicklig
talare, hade hittat stoffet till sin föreläsning i sin hembygds
arkiv. Det stora föreläsningsprogrammet gick emeller-
tid av stapeln de två följande dagarna på Factory. Jag
räknade till inte mindre än 38 föreläsningar, där 3-4 gick
samtidigt på olika platser. Utmärkande för alla släkt-
forskardagar jag varit på är den höga kvalitén på alla
föreläsningar, som erbjuds. Är man intresserad av släkt-
forskning och historia behöver man inte gå sysslolös.
Man kan alltid lyssna på ett intressant föredrag.
Konferensen i Sundbyberg avslutades med en allmän
genomgång och diskussion, där vi bl.a. kom in på äm-

net ”Vad kan man hämta hem från Internet och an-
vända i våra tidningar utan att bryta mot upphovs-
rätten”. Detta är ett gammalt problem, som vi diskute-
rat på tidigare redaktörskurser. Det finns många gråa
zoner man kan hamna i, om man är oförsiktig.
De två följande dagarna dominerades av de olika före-
ningarnas utställning i Factory, alla intressanta föreläs-
ningar och naturligtvis själva riksstämman. Nästan 10
000 besökare passerade genom utställningshallen. In-
tresset stiger för varje år. Det blir större och större
krav på arrangörerna. Förbundsordförande Ted Ros-
vall skriver lite bekymrat, att ingen förening har anmält
sitt intresse för att ta hand om släktforskardagarna år
2008. Han befarar, att man kanske får genomföra en
riksstämma utan fest och yra, utan utställningar och
föredrag, utan mediauppvaktning och utan trängsel och
vimmel bland montrar.
Det skulle naturligtvis vara en förlust, men mindre för-
eningar har svårt att hänga med. Ändå var det ett ar-
rangemang på en mindre ort man efterlyste emellanåt.
Det hade sina nackdelar att ordförande- och redaktörs-
konferenserna fick förläggas så långt ifrån huvudbasen
på Nacka Strand.  Likaså var det knappast någon för-
del att den stora jubileumsföreställningen förlades till
Hasseludden ute i Stockholms skärgård. Den långa
resvägen kostade mer än den smakade. En mindre stad
med kortare avstånd, helst bara gångavstånd mellan
arrangemangen, är att föredra.
Det ska bli intressant att se hur Halmstad kan klara av
det allt större intresset och de stora förväntningarna,
när vi träffas där den 24-26 augusti nästa år. I den
staden tycks man emellertid vara beredd att slå på
stort, eftersom man samtidigt firar sitt 700-årsjubileum.
Då kommer våra släktforskardagar att bli en del i de-
ras stora firande.
                                                   Anders Thunberg



Nr Namn Postadress Postnr  Postort Telefonnr

Nya medlemmar i PLF

2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266

Sten Johansson
Claes Rampeltin
Eva Wikström
Tonney Gunnarsson
Anna Johansson
Karl-Gunnar Joelsson
Bengt Nilsson
Laisy Eriksson
Axel Svensson
Rolf Olivemark
Lillemo Widén
Per Wiberg
Leif Carmhagen
Irene Ehmer
Hans Rydén
Karl-Inge Karlberg
Gerd Niedersgesäff
Anna-Greta Larsson
Gösta Nilsson
Johan Börjesson
Henric Johansson
Marianne Sickel
Ulla Dansson
Marianne Strömberg
Christina Arnestam
Gun Liljeström
Bertil Lindstål
Ulla Rylander
Lillemor Sjöstedt
Lars Larsson
Gunilla Krohn
Ingvar Jerienius
Uno Liljedahl
Lennart Åsberg
Dan Söderman
Lenah Hedin
Ulla Callert
Gustav Svensson
Mary Adams
Berit Halvarsson
Gudrun Berggren
Viola Ek
Cecilia Hammarqvist
Inga-Lill Johansson
Åke Blomberg
Karin Andersson
Mats Ekedahl
Jan Ringquist

Baggetorp
Varvsgatan 1
Östmarksgatan 21
Humleplan 17
Norra Långgatan 8
Gillberga 209
Fågelforsvägen 6
Hanna Paulis gata 31
Mariebergsliden 16 A
Sörahemsvägen 121
Övraby 127
Valnötsgatan 10 B
Norrgårdsvägen 44
Lomvägen 433
Skåne-Tranås 2417
Mellanvägen 35
Tempelvägen 33
Lensbergsgatan 9 B
Vårfruvägen 9
Persgatan 5 B
Sturegatan 20, 2 tr
Strålstensvägen 4
Släntvägen 14 A
Sleipnervägen 13
Scania CV
Fyrspannsvägen 41
Stekelvägen 21
Lövmovägen 6
Bronsgjutarvägen 33
Nynäsvägen 70
Terrängvägen 2
Snapphanevägen 162
Lindönäsvägen 25
Badhusgatan 23
Kärrgränd 32
Njorvetorp
Trapplan 1 A
Verkstadsgatan 16
Travarevägen 8
Byälvsvägen 97
Ektorpsvägen 24
Furuby Jöns Klemensgård
Styrmansgatan 195
Generalsgatan 47
Örtagårdsvägen 149
Apprikosgatan 33
Sundregatan 11
Vargungevägen 12

572 92  OSKARSHAMN
383 33  MÖNSTERÅS
123 42  FARSTA
572 32  OSKARSHAMN
572 25  OSKARSHAMN
579 92  HÖGSBY
579 33  HÖGSBY
129 52  HÄGERSTEN
442 31  KUNGÄLV
184 37  ÅKERSBERGA
385 97  SÖDERÅKRA
426 74  VÄSTRA FRÖLUNDA
602 10  NORRKÖPING
192 56  SOLLENTUNA
273 92  TOMMELILLA
633 69  SKOGSTORP
137 41  VÄSTERHANINGE
752 40  UPPSALA
149 41  NYNÄSHAMN
252 22  HELSINGBORG
503 42  BORÅS
703 74  ÖREBRO
170 40  JÄRFÄLLA
136 42  HANDEN
151 87  SÖDERTÄLJE
131 48  NACKA
184 48  ÅKERSBERGA
194 65  UPPLANDS VÄSBY
145 72  NORSBORG
136 40  HANDEN
129 48  HÄGERSTEN
177 55  JÄRFÄLLA
186 92  VALLENTUNA
261 30  LANDSKRONA
162 46  VÄLLINGBY
661 95  VÄRMLANDS NYSÄTER
791 37  FALUN
745 49  ENKÖPING
177 59  JÄRFÄLLA
128 47  BAGARMOSSEN
131 47  NACKA
360 51  HOVMANTORP
621 52  VISBY
602 31  NORRKÖPING
145 73  NORSBORG
165 60  HÄSSELBY
621 43  VISBY
131 50  SALTSJÖ-DUVNÄS

0491-350 34
0499-125 96
08-93 42 29
0491-129 71
0491-778 32
0491-24040
0491-210 43
08-97 24 36
0303-135 56
08-540 668 09
0486-215 76
031-14 82 86
011-31 16 93

0417-202 84
016-252 57

08-520 128 08
042-15 18 15

019-20 02 41
08-580 119 11
08-777 66 82
08-716 95 14
08-716 95 14
08-504 604 46
08-590 339 91
08-531 875 52
08-745 17 21

08-580 152 22
08-511 736 77
0418-214 68

023-151 17
0171-326 32
08-580 333 32
08-649 48 42
08-718 14 90

08-531 810 08
08-89 56 95
0498-27 16 19
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Nr Namn Postadress Postnr  Postort Telefonnr
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315

Anna-Lisa Gröndin
Peter Bergström
Hjördis Norberg
Helena Guilotte
Dick Wåhlin
Sofia Seffers
Lennart Frejd
Valter Svensson
Britta Fredriksson
Anette Persson
Gunilla Elfving
ArneSvensson
Kjell Nilsson
Kerstin Carlborg
Gösta Nordsvan
Kenneth Sevborn
Gunilla Ottosson
Inger Larsson
Tommy Jacobsson
Ingbritt Josefsson
Anette Hjorth
Gunnar Engstrand
Elisabeth Freij
Per-Anders Hörling
Åsa Tegelberg
Bertil Grenander
Yvonne Öberg Birgitta
Johnsen
Björn Olander
Karin Edlund
Alan P Strom
Birgitta Sundström
Sheri Faleij
Jörgen Lindh
Carina Bergström
Gösta Karlsson
Britt Ternström
Mikael Lundberg
Bengt-Göran Nilsson
Lars Göran Johansson
Lena Lindqvist
Thomas Weiler
Göran Lundin
Dagny Holmström Gummesson

Åke Mosskull
Berit Hallgren
Siv Larsson
Lars Gustavsson
Inger Södergren

Björksbacksvägen 71
Kappegatan 14
Upplidsvägen 8
Albatrossvägen 116
Spjutkastarvägen 28
Bolindervägen 74
Orkestervägen 25
Jungnergatan 25
Trastvägen 7
Stenbacksvägen 6
Regementsgatan 56, 7 tr
Hovgatan 4
Högåsgatan 16
Svärdlångsvägen 27
Gräsmarksgränd 11
Lybecksvägen 17 B
Viskärsgatan 8
Vretvägen 13
Åsavägen 23
Hultsby 126
Prestogade 16, 1 Tv
Viktoriagatan 5, Nb
Lockebo, Branthult 1
Hallstagatan 8
Palmgatan 38
Björnekärrsgatan 2 D
Stenbocksvägen 3
Frebbenbo 661
Guckuskovägen 9
Aprikosvägen 113
P O Box 830592
Sparregatan 7
Sommarbo 206
Tennisvägen 4
Ingsbergsgatan 34
Sandshult 5
Tubackavägen 42
Trädgårdsgatan 5
August och Huldas väg 25
Byälvsvägen 12
Lejdarvägen 41
Oxerödsgatan 36
Gustaf Adolfsgatan 3
Storgatan 56
Mossekulla 1
Vinetagatan 9
Hantverksgatan 27 B
Friparksvägen 1
Kustvägen 27

135 40  TYRESÖ
587 39  LINKÖPING
793 31  LEKSAND
136 66  HANINGE
564 34  BANKERYD
176 74  JÄRFÄLLA
175 56  JÄRFÄLLA
570 76  RUDA
394 70  KALMAR
291 70  KRISTIANSTAD
170 66  SOLNA
570 91  KRISTDALA
681 37  KRISTINEHAMN
120 60  ÅRSTA
123 73  FARSTA
393 54  KALMAR
572 40  OSKARSHAMN
168 57  BROMMA
633 69  SKOGSTORP
380 30  ROCKNEBY
2100 KØBENHAVN Ø Danmark
169 69  SOLNA
572 91  OSKARSHAMN
881 30  SOLLEFTEÅ
815 38  TIERP
415 04  GÖTEBORG
141 33  HUDDINGE
810 65  SKÄRPLINGE
184 35  ÅKERSBERGA
741 30  KNIVSTA
TX 75083 Richardson USA
582 21  LINKÖPING
136 53  HANINGE
615 33 VALDEMARSVIK
571 37  NÄSSJÖ
572 93 OSKARSHAMN
429 44  SÄRÖ
172 38  SUNDBYBERG
572 50  OSKARSHAMN
128 48  BAGARMOSSEN
149 35  NYNÄSHAMN
422 43  HISINGS BACKA
541 45  SKÖVDE
362 30  TINGSRYD
575 94  EKSJÖ
621 45  VISBY
572 34  OSKARSHAMN
146 38  TULLINGE
570 90  PÅSKALLAVIK

08-798 51 76
013-15 39 87
0247-228 08
08-604 53 29
036-37 09 99
08-580 814 14
08-584 119 60
0491-220 44
0480-47 14 29
044-24 61 07
08-624 21 13
0491-700 15
0550-142 71
08-18 94 87
08-04 39 28
0480-161 73
0491-177 20

016-258 51
0480-662 66
0045-622 212 09
08-82 50 15

0620-146 13
0293-133 35
031-21 19 58
08-608 09 90
0173-53031
08-540 230 65
018-34 31 08
+1-9726904331
013-21 30 01
08-500 108 00
0123-104 31
0380-100 03

031-93 75 74
08-28 33 25
0491-173 36
08-520 411 70
08-520 122 21
031-52 25 58
0500-48 29 34
0477-102 94

0498-21 89 97
0491-176 65
08-778 28 65
0491-126 27

Listan fortsätter på sidan 6



Nytt eller uppdaterat efter PLF-nytt nr 78
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Antalet poster i databasen den 20 oktober 2006 är 3 788 250
Flera nya församlingar har tillkommit.  Vi har
nu över 200 församlingar i databasen.I
samband med detta vädjar vi till medlemmar
och även övriga intresserade att hjälpa till med
registreringen av födda, vigda, döda mm. Vi
behöver även kontrolläsare. Detta för att nya
versioner av CD-skivorna ska bli ännu bättre.

Köp PLFs CD-skivor!

Vi kommer inom de närmaste åren att göra
CD-skivor även för husförhörslängder samt
in- och utflyttade. För att dessa skall bli så
användbara som möjligt önskar vi synpunkter
på fältinnehåll i dessa skivor mm.
                                  Kontakta Sam Blixt!

CD-1
CD-2
CD-3

CD-4

omfattar sydöstra Östergötland och norra Kalmar län
omfattar östra Jönköpings län  och mellersta Kalmar län
omfattar södra Kalmar län och en del församlingar i
Blekinge och Kronobergs län
omfattar hela Öland

För mera detaljer om innehållet och hur Du betalar se
http://plfoskarshamn.se och där CD-skivor eller

http://samblixt.se/plf/CDskivor.htm

Priset på skivorna är 400 kr/st.
För PLF-medlemmar 300 kr/st.

11



Nacka Strand, Nacka den 12-13 augusti av Sam Blixt,
Edith Carlsson, Birgitta Dahleman, J-O Dillström, Britt
Maria Ekstrand, Gunnar Håkansson, Bernt Johansson,
Ingvar Karlsson, Anders och Anne-Charlotte Thunberg.
Kristdala Församlingshem den 9 september av Sam Blixt
och Britt Maria Ekstrand.

Brevfrågor på databasen sänds till
PLF, Box 23, 572 21 OSKARSHAMN
Tel. Arbetsstugan 0491-153 82
Plusgironummer 40 09 38–7
Bankgironummer 386-0475
E-post: info@plfoskarshamn.se
Du kan också skicka dina frågor via vår hemsida, som
du når med adressen www.plfoskarshamn.se.
 I Databas hittar du vårt elektroniska formulär.

Kostnader för brevfrågor
Vi tar 40 kronor per svar enligt det särskilda fråge-
formuläret eller för brev med max fem frågor.

Nästa nummer av PLF-nytt kommer ut den 24 januari 2007

Vi tar 80 kronor för samma tjänster till icke med-
lemmar.
Sänd också med ett frankerat svarskuvert! Avgif-
terna för svar på brevfrågor kan sändas in via post-
giro 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.

Kulturnatten och Arkivens dag
Fredagen den 10 november arrangerar
Oskarshamns kommun för 13:e året i
rad den s.k. Kulturnatten. Praktiskt
taget alla föreningar i staden, som syss-
lar med foto, konst, bild, sång, dans och
musik, hantverk, teater, information, fö-
redrag och mycket annat kommer då att
visa upp sin verksamhet för allmänhe-
ten. Alla tillgängliga offentliga lokaler och
uteplatser brukar då vara upptagna med någon aktivitet.
Om vädret blir någorlunda drägligt kommer mycket folk
att vara i rörelse.
PLF kommer som vanligt att visa upp sin verksamhet i
Biblioteket, där allmänheten kan bekanta sig med vår
databas, Genline, Folkräkningen 1890 och många andra
av de nya hjälpmedel, som ständigt tillkommer, och som
släktforskare numera kan glädja sig åt. I år kan vi också

Demonstrationer och försäljning av CD-skivor mm

både demonstrera och sälja de po-
pulära CD-skivorna med vår data-
bas.
Dagen därpå, alltså lördagen den 11
november är det dags för  Arkivens
Dag, som alltid infaller andra lör-
dagen i november.
I hela landet bjuder man på fullma-

tade program med utställningar, visningar, föreläs-
ningar och andra aktiviteter. Ofta samverkar man med
bibliotek, hembygdsföreningar och släktforskare.
Årets tema är Mat och dryck!
Det har ännu inte kommit ut något detaljerat pro-
gram om årets aktiviteter, men den 1 november kan
du hämta program på biblioteken,turistbyrån, muse-
erna, konsthallen och på www.oskarshamn.se.

Försäljningen av våra CD-skivor på databasen har
gått över förväntan. Fram till oktober månad ser
statistiken ut som följer. Av 1000 mottagna skivor
för CD-1, CD-2 och CD-3 vardera är sålda 637
CD-1, 754 CD-2 och 544 CD-3. Av 500 mottagna
CD-4-skivor är 279 sålda.

Släktforskarkurser
Under våren har Sam Blixt två släktforskarkurser i
Kristinebergslokalen i Studieförbundet Vuxenskolans regi.


