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PERSON- och LOKALHISTORISKT FORSKARCENTRUM OSKARSHAMN
Svenskarna är världens mest registrerade folk till glädje för många i vårt
land, som söker sitt ursprung. Det började med våra gamla kungar, som
emellertid hade helt andra motiv än omtanke om sentida släktforskare.
Gustav Vasa (1523-1560) var en nydanare av stora mått.
Han förvandlade ett fattigt och splittrat land till en välorganiserad enhet och lade grunden till ett stormaktsvälde.
När han lät registrera sina undersåtar, var hans främsta
syfte att höja skatterna. En hänsynslös girighet tycks ha
varit ett karaktärsdrag, men slutresultatet av hans verksamhet gjorde honom till vårt lands mest framgångsrika
styresman.
Gustav II Adolf (1611-1632) kunde bygga vidare på den
grund hans farfar hade lagt. Eftersom han fått ärva överhögheten över prästerna, kunde han utnyttja deras kunskap
om socknarnas invånare och på så sätt få fram fler soldater.
En sockens ”dugliga och helbrägda” bönder jämte söner och
drängar indelades i rotar om tio man , av vilka en togs ut till
knekt. Tvånget att betala Älfsborgs lösen skapade också en
omfattande registrering av landets invånare.
Karl XI (1660-1697) kom att bli den kung, som mer än
någon tidigare svensk härskare sett till, att dagens släktforskare har så rika källor att ösa ur. Enväldigt drev han
igenom sina påbud. Indelningsverket och den indelte soldaten har lämnat många spår i vår historia. Främst är det
emellertid den nya kyrkolagen 1686 och påbudet om husförhör, som gett oss en unik inblick i befolkningens sammansättning. Klockarna fick uppdraget att lära de unga
innanläsningens konst, och prästerna skulle efteråt kontrollera resultatet. Drivkraften var rädslan för katolicismen och
strävan efter religiös uniformitet.

Kallelse
PLF i Oskarshamn håller Föreningsmöte
lördagen den 5 maj 2007 kl. 10.00
i Hantverkslokalen, Slottsgatan 15, Oskarshamn
Mötesförhandlingar
Välkomna med förslag till ny ordförande och två ledamöter i valberedningen
Anne-Marie Flisberg visar ett bildspel om Emsfors pappersbruk
PLF:s 20-årsjubileum kommer att uppmärksammas
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PLF:s ordförande avtackad
Vid årsmötet den 17/2 lämnade
tackar vi vår avgående ordBernt Johansson sitt uppdrag
förande och önskar honom
som ordförande för PLF. Han
all lycka i framtiden. Vi kan
har haft det uppdraget de selyckligtvis trösta oss med, att
naste två åren, och på flera sätt
Bernt Johansson även i forthar detta varit en framgångssättningen kommer att delta
period för föreningen. Utgivi vårt övriga arbete och ägna
ningen av databasen på CDsig åt släktforskning i vår förskivor har varit lyckad, och den
ening.
har gett föreningen en god ekoDärmed står föreningen för
nomi. Den har också bidragit
tillfället utan ordförande, eftill att antalet medlemmar har
tersom valberedningen inte
ökat med nästan 500. Därmed
lyckats hitta någon villig och
Bernt Johansson blomsterhyllas
har det lilla Oskarshamn en
lämplig efterträdare. Det
efter två framgångsrika år
släktforskarförening, som tillinnebär att vice ordföranden,
hör de absolut allra största i landet. Många männis- d.v.s. undertecknad, får ta på sig uppdraget att se
kor både i Sverige och i utlandet tänker i första hand till, att verksamheten fungerar.
på släktforskning, när de hör ordet Oskarshamn.
Bernt Johansson har dragit sitt strå till stacken för Det vore emellertid önskvärt, att en ny ordförande
kan utses genom fyllnadsval så snabbt som möjdenna gynnsamma utveckling.
ligt. Det synes mig vara alltför betungande att ha
PLF-nytts redaktion har också haft ett gott samar- ansvaret både för PLF-nytts utgivning och ordbete med sin ordförande, som alltid villigt och ge- förandeskapets plikter.
neröst lämnat sina bidrag till tidningen. För allt detta
Anders Thunberg
Brev till redaktionen

Kära PLF!
Jag vill tacka för en utmärkt tidning, som gläder
varje gång med sina fantastiska och intressanta berättelser och artiklar. Alla är lika fascinerande! En
del inspirerar till utflykter och ytterligare studier,
som t.ex. den om Drags Kanal. Den artikeln fick
mig att besöka Drag - och se - där var också den
lilla röda stuga, som vi hyrde några somrar på 30talet. Min pappa var verksam med att lägga kabeln mellan Skäggenäs och S:t Rör. (Då var Öland
ännu inte elektrifierad.)
Artikeln om Johan III:s tid i Högsby och hans

”skällebrev” väckte mitt intresse till att läsa Smålands medeltidshistoria!
Jag är verkligen glad över att vara medlem i PLF.
Jag har fått stor hjälp med att söka mina ”rötter”,
som kommer ifrån L:a Klobo och Högsby. Tyvärr
har jag inte kommit så långt ner - kanske finns det
många ”bryllingar” runt om i trakten?
Det var ett intressant förslag, som Bernt Johansson kom med; att bredda sin forskning, eller hitta
det gamla torpet, där några av släkten har bott.
Kerstin B-dotter Eriksson

Vad menas med ”Ökedagsverke?”
Svar: Enligt Byggningabalken ålåg skyldighet för
alla sockenbor att delta i viss byggnation, varvid
efter gårdarnas storlek bestämdes hur många
”drängedagsverken” och ”ökedagsverken” , som
skulle utföras; ökedagsverken alltså dagsverken
med dragdjur.

Svaret hittar Du i häftet I lagens namn Ordlista för
släktforskare utgivet av PLF.
Till försäljning i vår arbetsstuga har vi också Alla
dessa platser, där våra förfäder i Döderhult levde
och verkade under 1600-, 1700- och 1800-talen och
Sex Meurlingar som själasörjare i Kristdala.
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PLF har nu existerat i 20 år
I år är det 20 år sedan släktvår databas. Det är framforskarföreningen PLF bilför allt den geniala idén
dades i Oskarshamn. Förom databasen och det
eningen var ursprungligen
trägna arbetet med inmaten avknoppning från
ningen av uppgifter från
Hembygdsföreningen. Inigamla kyrkböcker, som
tiativet togs av några
skapat framgången.
”hembygdare”, som ville
I styrelsen och vid sidan
specialisera sig på historia
av styrelsen har det också
och framför allt släktforskuträttats ett imponerande
ning. I det första medlemsarbete. Jag har ofta förvåbladet, som kom ut 1987, Gunnar Källenius och Sam Blixt
nats över det arbete och
meddelades det att PLF bil- två parhästar, som drog igång PLF
den offervilja, som man
dades den 27 mars och att
kan möta ute i svenskt
stadgarna antogs den 10 april. Då fastställde man föreningsliv och detta utan något krav på ersättning.
också att föreningens namn skulle vara Person- och Just nu är det släktforskningen, som tilldrar sig ett
Lokalhistoriskt Forskarcentrum, Oskarshamn och stort intresse i hela landet, och på den vågen rider
att förkortningen skulle vara PLF. Medlems- också PLF. En förklaring är naturligtvis datorernas
teckningen började med Öppet hus den 25 april och framgångar, som gjort ett tidigare svåråtkomligt maantalet medlemmar var över 80.
terial mera lättillgängligt.
Det var framför allt Gunnar Källenius och Sam
Blixt, som var de drivande krafterna, men även
Barbro Sander, som blev vice ordförande, och Britt
Maria Ekstrand (då Nilsson), var aktiva vid föreningens bildande. Gunnar Källenius blev föreningens förste ordförande, och Sam Blixt blev sekreterare.
Föreningens stadgar, som fortfarande gäller med
små ändringar, antogs den 15 april 1987. I stadgarna
står det i § 1, att
”föreningen skall främja forskning om bygdens
människor, gårdar, byar och socknar samt sprida
upplysning om sina forskningsresultat”
och i § 2 står det, att
”föreningen skall främja medlemmarnas intressen
genom att verka för lättillgänglighet i arkiv, bibliotek etc, och därför vara ansluten till Sveriges Släktforskarförbund.”
Av dem, som var med från första början, är fortfarande Sam Blixt (medlemsnr. 2) och Britt Maria
Ekstrand (medlemsnr 7) högst aktiva. De har varit
med i styrelsen från första början och starkt bidragit till, att PLF har blivit en av Sveriges mest framgångsrika släktforskarföreningar. Vi får naturligtvis inte glömma alla andra, inte minst de, som suttit så flitigt vid sina datorer och matat in uppgifter i
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Egentligen är det märkligt, att en liten stad som
Oskarshamn kan ha en släktforskarförening med
omkring 1 500 medlemmar. Det är bara föreningar
i våra största städer, som kommer i närheten av den
siffran. Förklaringen är på nytt databasens popularitet. Databaser och släktforskning är en ovanligt
lyckad kombination. Det krävs tålamod och intresse,
när man sitter i sin ensamhet. Långa stunder händer ingenting, men plötsligt kan man göra en häpnadsväckande upptäckt. Man förstår nästan hur
1500-talets upptäcktsresande kände det, när de efter en lång sjöresa oväntat fann en ny kontinent.
En annan förklaring till det stora intresset för släktforskning är, att det handlar om historia, svensk historia. Jag är övertygad om, att intresset för historia
är större än vad våra skolpolitiker förstått. Jag påminner mig om våra gamla proletärförfattare från
1930-talet, Jan Fridegård, Harry Martinsson och
även Vilhelm Moberg. De hade ofta en del beska
saker att säga om gamla Sverige, men de slutade
sin författargärning med att skriva om sitt käraste
skolämne, nämligen svensk historia.
Därför kan säkert 20-åringen PLF se framtiden an
med tillförsikt, och jag, en senkommen medlem i
föreningen, gratulerar pionjärerna till det lyckade
initiativet för 20 år sedan.
Anders Thunberg

SMIDE
Sedan urminnes tider har
människan försökt att
underlätta sitt leverne
genom att uppfinna och
använda hjälpmedel av
olika slag. De första
verktygen var säkerligen
grenar och stenar. Så småningom kom järnet i bruk
och man kunde i primitiva
ugnar utvinna järn ur s.k.
rödjord eller myrmalm.
Under historisk tid blev
våra förfäder allt skickligare i att framställa sina
verktyg och arbetsredskap. Det var vanligt att det
på gårdarna fanns en
snickarebod och oftast en
smedja, den senare placerad ett stycke ifrån gårdens
övriga byggnader för eldfarans skull.
Vissa artiklar kunde naturligtvis köpas av hantverkare i städerna, men det betydde för den ibland

fattige bonden långfärd
på dåliga vägar, förlust
av arbetstid samt utlägg
av surt förvärvade penningar. Det föll sig därför
naturligt att både
tillverka och reparera
egna redskap.
En angelägen uppgift för
smeden, antingen han
var en enkel gårdssmed
eller en mera professionell mästare, var tillverkning av hästskor och
söm samt skoning av
hästar.
Hästskor och söm räknas i gång.
1 gång hästskor = 4 st. 1 gång söm = 24 st.
Kanske gällde även på 1500-talet liksom senare
att man vid svår tandvärk som yttersta utväg förlita
sig på smedens tänger.

Följande förteckning över smidesredskap är från första hälften av 1500-talet.
Ögnaual
Hugtvet
Nageltorn
Nebstedh

(hålstamp för ex.vis skafthål i yxor och
hammare)
(huggmejsel)
(verktyg med olikformade hål för
tillverkning av spik, hästskosöm m.m.)
(näbbstäd)

Stedh
Släggia
2 st. Hambra
1 par Belyar
2 st. Tänger

(städ)
(slägga)
(hammare)
(bälgar)

Motsvarande men enklare förteckning från 1569
Ögnaual

(hålstamp, dorn för skafthål
etc.)

Hugswelt, huguett
Nebstedh

(huggmejsel)
(näbbstäd)

En senare uppteckning från år 1600, troligen gjord i samband med en bouppteckning.
Värderat till 18 daler.
1 par Bällior utan formar
1 st. Städh
1 st. Spar Stedh
2 st. Ögneuall
1 st. Sidsläggia
1 st. Förslägga
1 st. Spickhammer
12 st. Tenger
5 st. Naglatorner
1 st. Eszesleff

(bälgar)
(sparrstäd)
(hålstamp)
(slägga)
(slägga)
(hammare)
(tänger)
(spikverktyg)
(ässjeskopa)

1 st. Eszequst
1 st. Låckskiffua
2 st. hugiärn
6 st. Tonghackar
10 st, Stampar

(äasjespett)
(hålskiva, Låck från
tyskans ord för hål; Loch)
(huggmejsel)
(ev. haktänger med
olika form på käftarna)
(hålstansar, dornar)

Förteckningarnas källa: Smålands handlingar.
Curt Holm
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Fårskallavik uti Döderhults socken
Förteckning på warfsställen uti Möre, Stranda och Hand-börds härader, nämligen:
1. STENSÖ, ligger 1/4 mil söder om Calmar slott.
Bevakas av allmogen i Döderby och Calmar
socknar.
2. BERGA UDD eller JUTNABBEN norr om
Calmar, 1/2 mil från Stensö. Bevakas av allmogen
uti Kläckeberga socken.
3. BJÖRKENÄS eller WERSNÄS 1/4 mil från
Berga udd. Bevakas av allmogen i Christvalla
socken.
4. STÄFLÖ UDD ligger 1 1/4 mil från Björkenäs.
Bevakas av allmogen i Åby socken.
5. BJÖRNÖ HERRGÅRD ligger 1/2 mil från
Stäflö. Bevakas av allmogen i halva Ryssby
socken.
6. SKÄGGENÄS ligger 3/4 mil från Björnö.
Bevakas av Ryssby socken.
7. HÄSTNÄS ligger 1 mil från Skäggenäs. Bevakas
av Ryssby socken.

Stranda härad
8. SKARVÖ UDD 1/4 mil från Hästö. Bevakas av
allmoge från Ålems socken.
9. STRÖMSRUMS ÅMUN eller PATAHOLM.
Bevakas av allmoge från Ålems socken.
10. GÄDDENÄS ligger 1/2 mil från Pataholm.
Bevakas av allmoge från Ålems socken.
11. OKNÖ UDD, 2 mil från Gäddenäs. Bevakas
av allmoge från Mönsterås socken.
12. EMB HERRGÅRD ligger 1 1/2 mil från Oknö
udd. Bevakas av allmoge från Mönsterås socken.
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13. FÅRSKALLAVIK ligger 3/4 mil från Emb.
Bevakas av allmoge från Döderhults socken.
14. DÖDERHULTSVIK, 1 1/2 mil från
Fårskallavik. Bevakas av allmoge från
Döderhults socken.
15. GRIMSKALLEN ligger 1 1/4 mil från Viken.
Bevakas av allmoge från Döderhults socken.
16. STÅNGEHAMN, 1 1/2 mil från Viken.
Bevakas av allmoge från Döderhults socken.
Den inbördes ordningen mellan de fyra sista
punkterna, liksom avstånden, vittnar om att den
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ämbetsman som i Kalmar har upprättat vaktlistan
haft mycket liten kännedom om geografiska
förhållanden längre norrut i länet; något som han
själv bekräftar i följande avslutning:
”Förutom dessa äro många små varfsställen uti
skären och ... som allmogen måste bevaka och jag
icke så noga känner ... (Källskriften har bleknat och
är till största delen oläslig.)
På baksidan av ovanstående lista står:
”Förslag på manskapet uti Tjust anno 1644” underskrivet i Västervik den 24 augusti 1644 av Erich
Bruun (befallningsman där vid denna tid).
När man med mycket möda försöker tyda den
suddiga och otydliga texten på en kopia av Vadstena
arkivs originalhandling, och kommer fram till
punkterna 13 och 14 blir man förvånad, när man
läser ”Fåhrskallevik”. Helt spontant frågar man sig
om kronans ämbetsman behagat skämta eller om
han var så dåligt insatt i förhållandena i länet att
han har missuppfattat namnet.

Eftersom de olika platserna är ordnade från söder
till norr, tror tydligen den kalmaritiska ämbetsmannen att Stångehamn ligger norr om
Döderhultsviken. Kan det betyda att de mellersta
och norra delarna av länet redan på 1500-talet

saknade intresse för länets styresmän i Kalmar, utom
då det gällde utskrivning av soldater, indrivning av
skatter, tullavgifter m.m.
Curt Holm
Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län,
Landskansliet (omkring 1640)

Nedanstående berättelse om en oärlig fogdes öde finns med i boken Gårdarna
i Döderhult, som just nu korrekturläses och snart kommer att ges ut. Den är
byggd på anteckningar av Gustav Bech och bearbetad av Maj och Curt Holm.

En oärlig fogdes öde
I ett brev skrivet 1544 till ståthållaren på Kalmar
slott, Germund Svensson, uttrycker Gustav I sin
förvåning över att fogden Mickel Olsson inte gjort
någon förteckning över de arvegods, 18-19 st. som
är brända och för vilka landborna begär frälse, d.v.s.
skattefrihet under några år, för att kunna bygga upp
gårdarna igen. Också för de arvegods, som länge
legat öde på grund av för hög beskattning begär
landborna skattereduktion för att kunna sätta gårdarna i stånd.
På grund av det bristfälliga underlaget vill kungen
inte taga ställning i ärendet utan kräver att Mickel
skall resa till Stockholm och personligen redogöra
för alla fakta så att konungen därefter kan besluta
om vilka åtgärder som skall vidtagas.
Mickel Olsson får också veta, att han inte skall uppbära städseloxar och kor i olaga tid, utan vänta tills
han har inställt sig hos konungen, då han skall få
besked om både detta och andra angelägenheter.
Hela brevet från Gustav till denna fogde tyder på
stort misstroende (vilket som så småningom visades sig berättigat). I slutet på brevet i ett avsnitt,
som gäller en person, Peder Benctsson. Som fogden i Tuna län, Nils Persson, låtit avrätta, anklagas
Mickel för att ha "giffwit Peder fridt".
Under följande år får Germund Svensson flera brev
från Gustav I, som har många klagomål på Mickel
Olsson. I ett brev från Västerås den 17 februari 1551
beordra kungen Germund Svensson, att låta Mickel
Olsson och hans skrivare, Nils Bengtsson, väl förvarade, komma upp till Kungl. Maj:t samt att han
tager brev och bevis av bönder, som kunna bevisa
Mickel det undanhållna gods, som han anklagas för.
Den 22 mars 1551 fick Germund ett nytt brev, där
konungen berättar, att Mickel och hans skrivare stått
inför rätta och av de 24 medlemmarna i domstolen

dömts till döden och att betala tillbaka vad de stulit samt att de avrättas.
Germund fick i uppdrag att beslagta så mycket av
deras egendom, som behövdes för att ersätta deras
stölder. Mickel hade tydligen bekänt mera undangömt gods, vilket Germund nu skulle införa i sin
tidigare förteckning. Konung Gustav skrev också,
att när kungen och kronan fått sitt, skulle de avrättades hustrur få behålla det återstående.
Sedan Mickel Olsson och hans skrivare Nils
Bengtsson dömts och avrättats gjordes
"bouppteckningar" över deras tillgångar. Dessa
finns i två versioner i Smålands Handlingar.
"Desse efterskrivne gode män voro där, när detta
skrevs: Her Cloffnas (otydl.), Nils Stoot i Boo,
Lasse i (oläsl.), Jöns Lyca i Oknebäck, Nils i
Oknebäck, Olof Mörtth i Closter och Börje Nilsson i Gillaboda".
"Desse efterskrivne ägodelar var efter Mickel Olsson. Täckes Eders Nåd:s Kungl. Maqj:t veta, hur
mycket det är?..." Så följer listor på allt förbrutet.
Det mesta levererades i sept. till Rälla gård (kungsgård på Öland).
Per Andersson, den fogde som ersatte Mickel Olsson, utnämndes i ett brev från Västerås av Gustav I
"på Kungl. Maj:ts egne arffvegodz och vår nådigste
frus Köpegodz i Småland".
Germund Svensson fick samtidigt order att av sin
slottsbesättning låta Per A. få en skrivare infödd i
landet. Det blev Jacob Skrivare. Den nye fogden
skulle även utkräva penningar för Mickel Olssons
panter. Det hade även visat sig att Mickel Olsson
inskrivit smör och hästar till för högt pris i den årliga räntan, som han levererat till kammaren anno
-50.
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Nya medlemmar i PLF
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53 nya medlemmar sedan PLF-nytt nr 80
Antalet medlemmar i PLF är den 25 mars 1 548,
varav 1 284 har betalat medlemsavgiften för 2007.

Gammal sjöman berättade
På årsmötet den 17/2 berättade Gunnar Svensson
om hur sjöfarten fungerade i våra trakter på
skutornas tid. Han kom även in på sjömännens
villkor och segelfartygens resor ut i världen.
Föreläsaren började med en resa, så som han själv
kunde uppleva den i sin ungdom, från Bergkvara
genom Kalmar sund upp till Västervik. Han
gjorde strandhugg på flera öar längs farleden, t.ex.
på Runnö, Blå Jungfrun och Furön och gav en
inblick i hur livet tedde sig där för en mansålder
sedan. Tack vare gamla bevarade bilder, som han
illustrerade sitt föredrag med, fick åhörarna en
levande inblick i hur människorna levde i kustbandet liksom i öarnas speciella vegetation av
fjällsippor, vindpinade trän och hamlade lundar,
av sälhällar och tjärdalar.
Gunnar Svensson berättade om gamla
skutor och livet som sjöman förr i tiden

Till sist berättade han om sjömännens villkor
under ännu längre resor till Danmark och England och med stora skutor till Sydamerika.

Liten läsövning

Översättning finns på sista sidan
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Nytt eller uppdaterat efter PLF-nytt nr 80
Uppdateringar av födda, vigda och döda på 1900-talet har gjorts i nedanstående församlingar.
För utförlig info angående dessa, hänvisar vi pga utrymmesbrist denna gång till vår hemsida.
http://www.plfoskarshamn.se/ under PLF-Menyn.
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Antalet poster i databasen den 26 mars 2007 är 3 900 849. Flera nya församlingar har tillkommit. Vi har nu över 220 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.

Vi kommer inom de närmaste åren att göra CDskivor 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, sam.blixt@telia.com!

Släktforskardagar i Halmstad den 24-26 augusti
I år är det Halmstads tur att ta emot Nordens släktforskare, vilka för varje år blir allt fler. Det avspeglas inte minst på de årligen återkommande släktforskardagarna. Förra året beräknade man antalet
deltagare och besökare till ca 10 000. Den siffran
blir nog svår att överträffa, eftersom det då var självaste huvudstaden, som stod för arrangemangen.
Men visst har man ambitioner. Hallands Genealogiska Förening, som i år står för värdskapet, kommer
att sätta till alla klutar för att firandet ska bli så minnesvärt som möjligt. Själva firar de sitt 25-årsjubileum och staden Halmstad firar sin 700-åriga
existens. Påpassligt har man samtidigt sett till att få
årets släktforskardagar för att ytterligare sprida glans
över det hela.
Släktforskardagarnas aktiviteter kommer till stor del
att koncentreras till Hallands Teater. Alla fyra våningarna kommer att tas i anspråk, men de flesta
utställare kommer att få ha sina montrar på bottenvåningen. Här finns också Figarosalen, där de flesta
föreläsningar kan avlyssnas. En trappa upp finns
det plats för fler utställare, och där finns Teatersalongen, där invigning, riksstämma och ytterligare
föredrag ska hållas.
Tyvärr är många deltagare så upptagna med plikterna vid sina montrar, att de inte hinner besöka de
intressanta föreläsningarna. På listan över de föreläsningar som förannonserats, hittar jag två, som
jag ska försöka hinna med. Den första hålls av Bo
Hazell och handlar om dem, som förr kallades tattare. ”Resandefolket - från tattare till traveller” så
rubricerar han sitt föredrag. Jag hörde ofta talas om
”tattare” i min ungdom men har aldrig kommit underfund med på vilket sätt de
skilde sig från övriga svenskar. Är
de ett speciellt folkslag, eller var
det en utstött underklass?

Det andra föredraget handlar om ”när Halland blev
svenskt två gånger.” Utrymmet tillåter inte en redovisning av alla. Det brukar röra sig om ett trettiotal, och alla berör släktforskning eller historia, så
nog finns det mycket att välja på
Som tema för släktforskardagarna har man valt
Gränslandet - en värld som skapar många spännande berättelser. Halland har i alla tider varit ett
nationellt gränsland med allt vad det innebär av krig
och oroligheter, men det finns mycket annat, som
går att belysa inom detta tema. Det finns t.ex. geografiska gränser och sociala gränser, som man kan
berätta om.
Släktforskardagarna riktar sig inte bara till släktforskarna utan i stor utsträckning även till alla, som
ännu bara funderat på att börja släktforska. Man
kommer att visa upp alla nya hjälpmedel och det
nya sätt, som släktforskning bedrivs i dag.
Arrangemanget är öppet för allmänheten, och det
är fritt inträde till både utställningar och föredrag.
Från PLF kommer vi att sända en representant till
ordförandekonferensen, en till redaktörskonferensen
och tre till riksstämman. Dessutom behövs flera,
som servar och avlöser vid vår monter, som ofta är
välbesökt. Där kommer vi som vanligt att presentera vår databas och hjälpa hugade släktforskare tillrätta bland olika dataprogram. Dessutom säljer vi
våra CD-skivor och broschyrer och gör reklam för
vår förening och släktforskning över huvud taget.
Vi kommer att sända ett tiotal representanter för att
kunna hinna med allt. Det är min erfarenhet att vårt
deltagande i dessa släktforskardagar har varit
mycket framgångsrikt. De har gjort oss kända i hela
Norden och är en av förklaringarna till vårt stora medlemsantal.
Anders Thunberg
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Köp PLFs CD-skivor!
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.

Sam Blixt har demonstrerat CD-skivor,
PLFs databas mm på följande platser:

Brevfrågor på databasen sänds till
PLF, Box 23, 572 21 OSKARSHAMN

Tel. Arbetsstugan 0491-153 82
Måndagen den 29 januari på Jobbtema – SLHD, Plusgironummer 40 09 38–7
Åsaskolan, Oskarshamn
Bankgironummer 386-0475
Tisdagen den 13 mars, Villaägarna i Strandabygden E-post: info@plfoskarshamn.se
årsmöte, Mönsterås.
Du kan också skicka dina frågor via vår hemsida,
Släktforskningens dag den 17 mars på Oskarshamns som du når med adressen
www.plfoskarshamn.se.
Bibliotek och i PLF-lokalen, Stora Torget.
Där deltog även Birgitta Dahleman, Britt Maria I Databas hittar du vårt elektroniska formulär.
Ekstrand, Gunnar Håkansson, Bernt Johansson, Kostnader för brevfrågor
Ingvar Karlsson, Anders Rotviker och Anders Vi tar 40 kronor per svar enligt det särskilda frågeWågerud.
formuläret eller för brev med max fem frågor.

Översättning av Liten Läsövning
Undertecknade giör weterligit att såsom
Befallningsmannen Welbetrodde Lars Krafft
begärer en sanfärdig attest om Rundöö och dess
Styrmansholdsbeskaffenhet, så wittnar wij sanfärdeligen på vårt samvete och med ed wille lagligen
bekräfta der omträngie skall näml.:
Curt Holm

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 15 augusti 2007

