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Så bodde landsbygdens underklass på 1800-talet

Om torparnas söner och döttrar berättar en studiecirkel i Påskallavik

Backstugusittarna

Statarna

Torparna

Backstugusittarna tillhörde de fattigaste i
samhället. Deras stuga var ofta ingrävd i
någon backe på en jordägares mark eller på
byns allmänning. De försörjde sig med till-
fälligt arbete eller genom hantverk men
kunde också vara gamla och orkeslösa.  An-
talet backstugusittare ökade starkt under pe-
rioden 1750 - 1850 till följd av folkökningen.

Statare var helårsanställda, i regel gifta jord-
bruksarbetare på större jordbruk, där hustrun
ofta hade mjölkningsplikt. De bodde i så kal-
lade statarlängor, som fått ett mycket dåligt
rykte på grund av trångboddhet, dragighet och
allmänt låg standard. Statarsystemet innebar
att en del av lönen utbetalades in natura. Det
avskaffades genom lagstiftning 1944.

Begreppet torp fanns redan på medeltiden
men har genom tiderna haft olika innebörd.
Torparna på 1800-talet hade egen bostad och
kreatur med tillhörande åkermark, som
arrenderades av en jordägare. Arrendet be-
talades med dagsverken. Brukningsrätten av
torpen ärvdes.Vid sidan av torpen på de stora
gårdarna fanns andra typer av torp såsom
fiskartorp, kolartorp, kronotorp, soldattorp,
ryttartorp och båtsmanstorp.
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Kallelse
PLF i Oskarshamn håller Föreningsmöte

lördagen den 26 april 2008 kl. 10.00
i Hantverkslokalen, Slottsgatan 15, Oskarshamn
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Årsmötet 2008
Lördagen den 16 februari höll PLF sitt årsmöte i
Hantverkslokalen. Till ordförande för mötet utsågs
Magnus Ekstrand. När de obligatoriska mötes-
punkterna klarats av beslutade mötet, att en stadge-
ändring ska ske vid val av vice ordförande. I fort-
sättningen ska styrelsen inom sig utse vice ordfö-
rande. Det krävs emellertid ytterligare ett beslut av
föreningsmötet i maj, för att detta ska kunna stad-
fästas. Styrelsen föreslog också årsmötet, att PLF-
nytt ska ges ut tre gånger per år i stället för fyra
gånger. Detta av ekonomiska skäl. Årsmötet biföll
denna begäran och uppdrog åt styrelsen att genom-
föra förändringen vid en lämplig tidpunkt.
Därefter vidtog årsmötets viktigaste uppgift, näm-
ligen att utse ledamöter i styrelsen. Frågan om vem
som ska vara ordförande tas alltid upp och tycks
vara ett svårlöst problem för valberedningen. Förra
årsmötet lyckades inte skaka fram någon kandidat,
och därför har vår stora och i övrigt framgångsrika
förening fått klara sig utan ordinarie ordförande
under det gångna året. Undertecknad, tillsammans
med övriga styrelsemedlemmar, har emellertid lyck-
ats ro skutan i land. Det finns många intresserade
och arbetsvilliga styrelsemedlemmar i PLF, men
ingen tycks vilja åta sig ordförandeskapet. Därför
tackade jag ja till en ny förfrågan. Jag vet ju att jag
får god assistens.
Till vice ordförande utsågs Sam Blixt. Vi tillhör båda
”det gamla gardet” och hoppas på en föryngring.
Svårigheten att få med yngre medlemmar i styrelse-

arbetet är emellertid ett problem i hela folkrörelse-
Sverige. Nästa år kommer stadgeändringen att vara
genomförd. Då kommer vice ordföranden att utses
av styrelsen på samma sätt som övriga uppdrag nu
bestäms av styrelsen.
Ytterligare ett uppdrag, som normalt utdelas av års-
mötet, har i år hamnat på styrelsens bord. Det gäl-
ler problemet att hitta en valberedning. Att vara le-
damot i en valberedning är en  svår uppgift. Man
måste ha en stor personkännedom för att kunna hitta
rätt person på rätt plats. Man förstår att många kän-
ner sig alltför okunniga för att klara av ett sådant
uppdrag. Nu faller ansvaret på PLF:s styrelse.
Under punkten ”övriga frågor” talade Britt Maria
Ekstrand om det stora och värdefulla arbete med
databasen, som Anne-Charlotte Thunberg lagt ner
sedan släktforskarföreningen bildades. Framför allt
har hennes kunnighet i programmeringens konst vi-
sat sig vara värdefull för databasens utveckling, och
de hjälpprogram till databasen, som hon själv ska-
pat, har utökat databasens möjligheter. Då allt ar-
bete gjorts ideellt, vid egen dator utan ersättning,
skulle hon för detta uppoffrande arbete från fören-
ingen få erhålla och inköpa 1 st ny dator till ett värde
av 8 000-10 000 kronor. Inköp sker från EMS-
OMNIBIT i Oskarshamn.
Efter mötesförhandlingarna bjöd PLF deltagarna på
kaffe med smörgås och därefter gick ordet till Tho-
mas Gren.
                                                   Anders Thunberg

Thomas Gren

Efter kaffepausen föreläste Thomas Gren och vi-
sade bilder om Oskarshamns stad under 1950-ta-
let. Föredraget blev mycket uppskattat både av
dem som mindes det gamla Oskarshamn och av
dem som är nyinflyttade eller alltför unga. Åhö-
rarna fick en påminnelse om hur mycket en stads
ansikte kan förändras under en 50-årsperiod.
Thomas Gren är troligen vår främste kännare av
Oskarshamns kommuns historia. Han har tidigare
varit kommunarkivarie och är numera stadsarki-
varie. Det ingår i hans jobb att hålla föreläsningar
om vår lokalhistoria, och det gör han gärna. Han
håller till i Kulturhusets källare.
Som tack för den intressanta föreläsningen fick
han mottaga ett exemplar av vår nyutgivna bok
Gårdarna i Döderhults socken på 1500-talet.

Thomas Gren



 4

Döttrarna
Torpares och arbetares barn betraktades som vuxna
sedan de gått och läst för prästen. Men många barn
utnyttjades som arbetskraft långt tidigare, först i
hemmen och sedan i tjänst hos främmande folk. För
döttrarnas del innebar det arbete som pigor hos
bönder och herrskap. Kanske kunde de få börja som
vallflickor och valla korna eller fåren, oändliga
sommardagar ensamma med djuren på betes-
markerna utanför byn.
Inte var det väl så mycket bättre att vara lillpiga
inomhus, tjänsteflickans lott var allt annat än
avundsvärd. Tills hon fyllt sexton år stod hon under
husbonderätten, vilket innebar att husbonden hade
rätt att utdela aga. En legostadga redan år 1686 gav
bonden rätt att hålla tjänare. I 1833 års stadga
fastställdes ett tjänstehjonsavtal med ett stort antal
krångliga paragrafer. Ingåendet av ett sådant avtal
kallades städsel och gällde arbetskraft i hushåll eller
lantbruk. Man städslades i regel för ett år i taget.
Den sista tjänstehjonsstadgan avskaffades år 1926.

Ur tjänstehjonsstadgan 1833
Tjänsteflickan skulle vara ”gudfruktig, trogen, flitig,
lydig, nykter och sedlig”. Vidare skulle hon plikt-
troget utföra allt arbete som bestämdes av hus-
bonden, och försummade hon på något sätt detta
skulle hon i första hand rättas med tillsägelse. Men
var hon under sexton år kunde det också ske med
måttlig aga. Det är inte svårt att föreställa sig vem
som avgjorde vad som var
måttligt. Var husbonden miss-
nöjd med tjänsteflickans arbete,
kunde han utan föregående var-
ning avskeda henne eller begära
vräkning.
Även husbonden hade enligt
avtalet vissa skyldigheter. Bl a
skulle tjänarinnan ha ”för-
svarligt underhåll och tjenligt
husrum”. Uppfylldes inte detta
kunde hon i två gode mäns
närvaro kräva sin rätt av
husbonden, och om detta inte
hjälpte kunde hon hos
myndigheterna ansöka om
befrielse från sin tjänst innan
året gått ut. Man kan på goda
grunder misstänka att dessa

rättigheter existerade endast på papperet.
Om en tjänarinna enligt husbondens bedömning
gjort rätt för sig, var han skyldig att utfärda ett  betyg
när hon slutade tjänsten. På hennes ålderdom skulle
han sörja för henne, hon skulle då utföra de sysslor
hon orkade med. Bonden kunde lätt komma ifrån
sin skyldighet om han såg till att hon blev intagen
på fattighus.
Tjänsteflickan sov oftast i köket. Om det fanns två
tjänarinnor kunde de få dela bädd. Hos herrskapen
kanske det fanns en jungfrukammare.
Arbetstiden var inte reglerad, dess omfattning
bestämdes helt av husbondfolket.

I ”fina” familjers tjänst
Inte var det lättare för de flickor som fick tjänst i
herrskapsfamiljer. Hos dem var det ytterst viktigt
att hålla rent och snyggt. De ”fina” familjerna hade
ofta en kokerska som skaffade hem och lagade till
maten, grovsysslorna utfördes av pigan. Skura, sopa,
putsa silver och koppar, bära in ved och elda i alla
spisar och kakelugnar, bädda sängar samt tömma
och rengöra pottor och toaletthinkar var hennes upp-
gifter. Dessutom skulle hon klara av grovsysslorna
i köket, samt se till barnen om det inte fanns en
barnsköterska.
Det var inte helt ovanligt att hon också tvingades
utföra vissa tjänster som inte beordrats av hus-
modern. Både husbonden och vuxna söner kunde

TORPARNAS BARN

Båtsmanstorp från Skinnaremåla i Ålems socken
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hitta vägen till jungfrukammaren. Dessa besök
ledde ofta till havandeskap och var en katastrof för
den som var ogift och fattig. När flickans tillstånd
upptäcktes var risken stor att hon blev körd på
dörren, medan mannen kom lindrigt undan.
Det var inte lätt att gå hem till föräldrarna med den
oerhörda skammen, den som ställt det så illa för
sig kunde knappast begära mat och husrum på
andras bekostnad. Kanske modern också väntade
tillökning till en redan stor och omättlig barnaskara.
Det var ändå inte ovanligt att äldre kvinnor måste
ta hand om ogifta döttrars barn, tills de blev vuxna
och kunde klara sig själva.

I förtvivlans nöd
”Ogifta kvinnors vånda för havandeskaps och
barnsbörds skull” – så lyder titeln på en bok med
en samling socialmedicinska rapporter från Stock-
holm åren 1887-1901. Dessa redogörelser av ett
antal läkare är en ovanligt skrämmande läsning.
Abort, eller fosterfördrivning, var i lag förbjudet
och belagt med det strängaste straff. I strafflagen
av år 1731 lyder texten: ”Förigör eller fördrifver
kvinna sitt foster miste lifvet.” Straffet mildrades
med tiden och 1864 års strafflag dömer till straff-
arbete från två till sex år.
Trots hotet om stränga straff valde många kvinnor
den omöjliga utväg som för dem framstod som den
enda möjliga. Ett vanligt medel för fosterför-
drivning var mycket lättåtkomligt, tändsatsen på
den tidens tändstickor bestod av fosfor. Detta är ett
cellgift som redan i små mängder är livsfarligt.
Flickorna förstod inte att giftet skulle ta inte endast
fostrets liv utan också deras eget. För säkerhets skull
tog de ibland in stora mängder av giftet som
orsakade dem fruktansvärda plågor under tre till
sju dagar innan döden kom som en befriare.
Reaktionen från omgivningen kunde ibland vara
mycket känslokall. Det berättas om en flicka som
råkat illa ut . När hon låg döende tyckte de anhöriga
att ”hon kan gärna ha det, hon har själv ställt till
det för sig!”
I riksdagen motionerades ett antal gånger om ett
förbud mot tillverkning av fosfortändstickor. Första
gången, 1874, föll motionen utan omröstning.
Några år senare gjordes samma försök vilket heller
inte ledde till något förbud. Inte förrän år 1900
beslutades att fosfortändstickor ”skulle icke till salu
hållas eller utbjudas”. Beslutet lagfästes 1901.

Andra utvägar
Några kvinnor sökte sig en annan utväg. De pla-
cerade sitt barn på en plats där de visste att någon
med säkerhet skulle hitta det. Förutsättningen för
att denna plan skulle lyckas var, att modern kunnat
hålla havandeskapet hemligt. Vi har tidigare berättat
om ett hittebarn och omständigheterna omkring den
händelsen.
Döttrarna i välbärgade familjer kunde också råka i
olycka, dvs. bli gravida innan de var gifta. Sådant
tystades ned, och mödrar i ansedda och förmögna
hem företog ibland resor med sina döttrar till
Tyskland eller Frankrike. Flickorna påstods vara
klena och i behov av luftombyte. Efter en tid
återvände de hem med hedern och chanserna på
äktenskapsmarknaden i behåll.
En annan möjlighet var änglamakerskorna. Dessa
var kvinnor som mot betalning tog sig an små barn.
Genom svält och vanvård blev barnen så sjuka och
försvagade att de tynade bort och dog, vilket ju också
var avsikten.
Man kunde också i hemlighet utackordera barnen i
lämpliga familjer, där de växte upp ovetande om
sitt ursprung. Poeten Hjalmar Gullberg var ett av
de barnen. Han beskriver hur han, anande sitt
ursprung, smög upp i trappan i huset, där han skulle
ha haft sitt hem. Sedan rusade han hem till foster-
föräldrarna, ”men teg om blodets tiggarfärd.”

Karl August Berg
En liknande historia berättas från våra trakter. Karl
August Berg föddes 1868. Som vuxen bodde han i
Vånevik, men hela sin barndom vistades han hos
en familj i Fliseryds socken, där han var fosterbarn.
Ibland kom en förnäm dam på besök och talade med
hans fostermor. Damen åkte i en vagn dragen av
två ståtliga hästar. Karl August undrade mycket över
sin härkomst men fick ingenting veta. När han blev
vuxen började han lägga ihop en del erfarenheter
och händelser i barndomen, och han kom fram till
att den fina damen kunde ha varit hans mor. De
kyrkböcker och husförhörslängder som skulle
kunnat bekräfta sanningen i Karl Augusts miss-
tankar blev tyvärr förstörda vid en brand.
Vid denna tid var Karl XV kung i Sverige. Han
besökte ofta och gärna landets herresäten. Kloka
mödrar skickade nog bort sina döttrar när kungen
väntades. Både fröknar och pigor råkade ut för den
kärlekskranke gästen, och många mörka hemlig-
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heter dolde sig bakom slottens och herresätenas
fasader.

Mörksens gärningar
Det hände att kvinnor som i hemlighet fött sina barn,
i rådlöshet och förtvivlan tog deras liv. Många är
historierna om alla små barnlik, som stoppats undan
i trossbottnar, grävts ned i marken eller dränkts i
något vattendrag. I folktron blev dessa ”mylingar”
osaliga och fick ingen ro, då de varken blivit döpta
eller jordfästa. De uppenbarade sig på olika sätt efter
döden.
Från Vånevik berättas en historia om två nyfödda
barn, som grävdes ned i skogen intill en stor sten
som kallas Tjuresten. (Det finns en annan historia
om hur stenen fått sitt namn.) Folk som gick förbi

på skogsvägen tyckte sig se två ljuslågor fladdra
över marken inne bland träden.
Om barnliken verkligen blivit nedgrävda intill
stenen är det ingen som säkert vet. Det kan vara en
av alla de skrönor som berättades förr i tiden. Men
den som har sina vägar förbi Tjuresten  kan vika av
från stigen och betrakta de små stenarna som  ligger
i en halvcirkel nedsjunkna i mossan. Vem har lagt
dit dem, och när?
                                  ***
Materialet till denna berättelse har tagits fram i en
studiecirkel som forskat i fattiga människors
livsvillkor från 1800-talet och framåt.
 Skrev gjorde
Ulla Gustafsson, tel. 0491-916 20.

I nästa nummer fortsätter berättelsen med Torparnas söner

Släktforskardagarna i Malmö 2008
Den 29, 30 och 31 augusti samlas en stor del av
landets släktforskare i Malmö till de årliga släkt-
forskardagarna. Cirka 100 släktforskarföreningar
från hela Norden kommer då att visa upp sin verk-
samhet och upp emot 10 000 besökare kommer att
delta i de olika aktiviteterna. Man kommer att kunna
lyssna till kanske ett trettiotal högintressanta före-
drag, som naturligtvis handlar om släktforskning
och historia ur olika synvinklar.
Man behöver inte ha några speciella kunskaper om
släktforskning för att ha utbyte av ett besök. Det
räcker med att vara intresserad. Om du så önskar,
kan du också få hjälp av kunniga släktforskare i den
s.k. teknikhörnan, där du via datorn kan leta på CD-
skivor och i databaser, och även direkt i kyrkböcker
på Internet. Vill du slappna av, kan du placera dig
vid ”Speakers Corner”, ett separat öppet område
inne i utställningshallen, där man håller kortare fö-
redrag, och där t.ex. utställare kan presentera sig,
sin verksamhet och sina produkter. Besökare uti-
från är välkomna lördagen den 30/8  kl. 09.00-17.00
och söndagen den 31/8 kl. 09.00-16.00.
Eftersom det är 350 år sedan
Roskildefreden slöts, så
kommer årets släktforskar-
dagar att belysa den för hela
Norden så betydelsefulla fre-
den, då bl.a. Skåne, Blekinge
och Halland blev svenska.
Det var den dyraste freden i

Danmarks historia och den mest betydelsefulla i
Sveriges historia. Detta uppmärksammas med en
temautställning, en special-CD och flera historiska
föredrag. Temautställningen erbjuds nu svenska bib-
liotek och museum att beställa - 36 skärmar, som
skapats av kulturhistorikern och författaren Jonny
Ambrius. Här illustreras krigen mellan Sverige och
Danmark, frederna och försvenskningsprocessen,
samt hur detta påverkade befolkningen i Skåneland
och på Själland.
PLF kommer att representeras av ett 10-tal med-
lemmar. Vi kommer att ha en deltagare på  ordföran-
dekonferensen, en på redaktörskonferensen samt
flera deltagare på cirkelledarkurserna. Som den stora
förening vi är, har vi maximalt antal delegater på
riksstämman, d.v.s tre stycken. Hela tiden måste vår
monter vara bemannad. Där kommer vi bl.a. att pre-
sentera vår databas, sälja CD-skivor och böcker, dela
ut informationsmaterial om vår verksamhet, disku-
tera med intresserade besökare och registrera nya
medlemmar. Det är naturligt önskvärt, att våra re-
presentanter också får möjlighet att lyssna på de

föredrag, de är speciellt in-
tresserade av, samt att be-
söka andra föreningars
montrar. Släktforskar-
dagarna brukar erbjuda så
många alternativ, att man
aldrig kan hinna med allt.
             Anders Thunberg
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Stort intresse för Släktforskningens dag
Släktforskningens dag är är ett arrangemang, som
genomförs över hela landet. Det har tillkommit på
initiativ från Sveriges släktforskarförbund. En dag
varje år presenterar lokala släktforskarföreningar
sin verksamhet för allmänheten. I år ägde begiven-
heten rum den 15 mars. Rapporter från övriga de-
lar av landet talar om ett mycket stort intresse. I
varje fall kunde PLF glädja sig åt ett stort antal
besökare, som ville veta något om sina anfäder. I
biblioteket satt Sam Blixt och Ingvar Karlsson och
sökte för fullt under de tre timmar, som besöks-
tiden varade. Om väntan blev för lång för någon,
slussades vederbörande ner till PLF:s arbetsstuga
vid Stora Torget, där Britt Maria Ekstrand, Mor-
gan Corneteg, Birgitta Dahleman och Anders
Wågerud kunde ge den service besökaren önskade.
Tillströmningen var överraskande stor, men den
avspeglar bara det ökade intresse för släktforsk-
ning, som man kunnat konstatera de senaste åren.
Dessutom har Oskarshamn blivit en ovanligt livlig
släktforskarstad med en av landets största släkt-

forskarföreningar. Detta i sin tur hänger samman
med den lyckade satsning på databasen, som gjor-
des för 20 år sedan. PLF äger med sin databas en
verklig klenod. Över fyra miljoner poster finns re-
gistrerade där. Har man sina anfäder i Kalmar län,
är sannolikheten mycket stor, att man ska hitta dem
i PLF:s databas. Den har vuxit fram tack vare ett
brinnande intresse för släktforskning och intresse
för datorns möjligheter att förmedla dessa kunska-
per. Det har också krävts förmåga att intressera fri-
villiga att överföra kyrkoböckernas torra och svår-
lästa uppgifter till lättillgängligt datamaterial. Dess-
utom tycks PLF ha haft en ovanlig tur att finna data-
begåvade medlemmar, som villigt ställt sin förmåga
till föreningens förfogande.
Därför var det kanske inte så underligt, att Släkt-
forskningens dag i Oskarshamn blev så uppmärk-
sammad och framgångsrik, och att så många besö-
kare var nöjda med, vad de fått veta. PLF hade ju
något att bjuda på.
                                                Anders Thunberg

Kan det vara min vallonske anfader?
Erik Sjöberg från Svalliden följer med spänt
intresse de uppgifter från PLF:s databas,
som Sam Blixt knappar fram på sin dator.
Hustrun Anna-Lisa är också mycket intres-
serad.
Uppgifterna projiseras på en stor skärm
framför dem.
Och visst fick de veta en hel del om Eriks
vallonska härstamning och förfädernas ar-
bete på olika svenska bruk.

Nej, men där är hon ju!
Tre generationer kvinnor hittar sin anmoder
i PLF:s databas.
Dottern Lydia Isaksson, mamma Ulrika
Magnusson och mormor Anne-Marie
Magnusson tyckte alla att det var roligt att se
namnen på sina förfäder.
Dessutom fick de veta en hel del om deras
liv, som de inte haft en aning om.
Släktforskning är intressant, tyckte de.



 Kontakta Magnus Ekstrand
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Boken om Kettilfjärden och Amerika
Av Magnus Ekstrand

Ur förordet:?"... en autentisk berättelse om
människor och händelser och lite till på ett
kusttorp vid namn Kettilfjärden i Döderhults
socken...". Behandlar tiden 1730-t. till dags
dato.

Sagt om boken:
"Mycket underhållande och välskriven"
"Stundtals riktigt spännande läsning"
"Man både skrattar och gråter"

Boken är rikt illustrerad, i de flesta fall med
material som tidigare aldrig publicerats.
Liminbunden. 155 sidor.
Utgivningsår: 2008. A4-format.
Pris: 120 kr.

Två läsvärda böcker om vår hembygds historia
Gårdarna i Döderhults socken på 1500-talet
Av Gustav Bech Curt Holm Maj Holm

Boken utgörs i första hand av Gustav Bechs
excerpter ur Smålands Handlingar.

Utdragen innehåller uppgifter om de boende
på gårdarna, skatter och tionden m.m.

Gustav Bechs anteckningar är kronologiska,
medan Curt Holm har samlat uppgifterna gårds-
vis.

Curt Holm har ritat bokens kartor. Övriga illus-
trationer är gjorda av Bertil Holm.

Redigering och systematisering har gjorts av Maj
Holm.

Du kan beställa boken hos Edith Carlsson,
tel. 0491-930 14, e-post elga@telia.com.

Den kostar 260 kronor över disk. Vill du ha
den levererad via posten tillkommer 70 kro-
nor för porto och emballage.
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Nr Namn Postadress Postnr Postort Telefonnr 
2537 Dan Ringberg Åbovägen 35 352 42 VÄXJÖ 0470-124 45 
2538 Björn Wernqvist Hanna Paulis gata 33 129 52 HÄGERSTEN 08-556 712 80 
2539 Karl-Erik Jakobsson Åkerby 6 386 94 FÄRJESTADEN 0485-56 23 00 
2540 Bo Karlsson Ugglevägen 14 H, läg 2 572 31 OSKARSHAMN  
2541 Rolf Forsberg Skolgatan 9 570 90 PÅSKALLAVIK 0491-916 16 
2542 Alvar Johansson Idrottsvägen 2 702 32 ÖREBRO 019-12 07 55 
2543 Liselott Johansson Box 41 570 90 PÅSKALLAVIK 0491-940 53 
2544 Harald Emericks Blåbärsvägen 23 195 44 MÄRSTA 08-591 126 26 
2545 David Jinder Lillgatan 6 930 15 BUREÅ 0910-79 02 46 
2546 Diana Engström Svalehult 144 382 96 NYBRO 0481-221 88 
2547 Anders Lotsengård Ljustervägen 5 572 40 OSKARSHAMN 0491-833 86 
2548 Lisbeth Johansson Bokgatan 7 385 32 TORSÅS 0486-108 96 
2549 Stig Larsson Killevägen 12 230 40 BARA 040-44 72 47 
2550 Lars-Åke Gustafsson Björnhult 37 572 91 OSKARSHAMN  
2551 Roland Johansson Kaplansvägen 5 388 32 LJUNGBYHOLM  
2552 Ivar Gustafsson Kruthornsgränden 5 226 52 LUND 046-32 02 06 
2553 Olof Andersson Stora Fighult 572 95 FIGEHOLM 0491-317 88 
2554 Britt-Marie Svensson Sörvik, Elsemar 18 A 572 93 OSKARSHAMN 0491-194 27 
2555 Monica Johansson Brogatan 3 C, 1 tr 903 25 UMEÅ 090-12 90 92 
2556 Bernt Berg Blåeldsvägen 6 572 41 OSKARSHAMN 0491-167 23 
2557 Göran Sjöstrand Etelhem Bjärby 720 623 74 STÅNGA 0498-49 40 28 
2558 Sven Jansson Narcissvägen 1 125 55 ÄLVSJÖ 08-88 893 95 
2559 Barbro Jakobsson Fiskehamnsvägen 50 975 95 LULEÅ 0920-640 91 
2560 Bo Hasting Blåkullagatan 5 570 90 PÅSKALLAVIK 0491-910 77 
2561 Christer Fransson Talluddsvägen 8 590 91 HJORTED  
2563 Peter Sandblom Förgyllarvägen 1 141 73 SEGELTORP 08-774 96 87 
2564 Karl-Henrik Ericsson Dejegatan  54 572 51 OSKARSHAMN 0491-127 79 
2565 Eva Ulvesäter Vibblabyvägen 20, 2 tr 177 64 JÄRFÄLLA 08-580 170 34 
2566 Olof Sahlénn Riksdalergatan 30 587 39 LINKÖPING 013-15 79 45 
2567 Ulla Wåhlin Mandelgrensvägen 91 - 25 263 91 HÖGANÄS  
2568 John Ljungkvist Månstorpsvägen 33 263 51 HÖGANÄS 042-34 13 91 
2569 Owe Mauritzson Vitsippegatan 10 386 32 FÄRJESTADEN 0485-312 92 
2570 Marie-Louise Karlsson Hantverksgatan 27 D 572 34 OSKARSHAMN 0491-775 42 
2571 Jan Mathold Homhällevägen 4 572 40 OSKARSHAMN 0491-183 34 
2572 Leif Abrahamsson Baronvägen 13 192 51 SOLLENTUNA  
2573 Solbert Wallenstein Gillberga 112 579 92 HÖGSBY 0491-240 22 
2574 Lise-Lotte B Modig Myrås 3 930 92 MELLANSTRÖM 0961-310 32 

Nya medlemmar i PLF

37 nya medlemmar efter PLF-nytt nr 84

Antalet poster i databasen har i mars kommit upp till 4 028 254
Vi vill tacka alla som medverkat i detta arbete, både
medlemmar och övriga, runt om i landet. Vi har
påbörjat fotograferingen av dödböckerna för
perioden 1937-1949 och vädjar om hjälp med
registreringen av dessa. Vi har redan registrerat ett
tjugotal församlingar och ytterligare ett tjugotal är
på gång.

I samband med detta vädjar vi till medlemmar och
även övriga intresserade att hjälpa till med regi-
streringen av födda, vigda, döda mm. Vi behöver
även kontrolläsare. Detta för ju att nya versioner av
CD-skivorna ska bli ännu bättre.
                                             Kontakta Sam Blixt!
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Nytt eller uppdaterat efter PLF-nytt nr 84
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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.
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.

Nästa nummer av PLF-nytt kommer ut den 13 augusti 2008

Barbro Ohlson i Stockholm söker personer, som
for till Lübeck i Tyskland som s.k. pigor från
Oskarshamn. En anförvant som hette Matilda
Desideria Karlsson var en av dem. Tiden borde vara
1885-1889. Hon vigdes 1887 i Oskarshamn och var
1889 i Kungsholm Stockholm. Hon var åter i
Oskarshamn 1894-1896, då hon fick barn här, sedan
åter till Stockholm.
e-post: b.ohlson@comhem.se

Efterlysning Tack för generösa gåvor!
Under det senaste året har ovanligt många med-
lemmar utöver medlemsavgiften även skänkt ge-
nerösa gåvor till vår förening. Styrelsens ledamö-
ter vill på detta sätt tacka för det tecken på upp-
skattning av vår verksamhet, som detta visar. Det
inspirerar oss  naturligtvis till fortsatta ansträng-
ningar för vår före-nings bästa.
                                        På styrelsens uppdrag
                                             Anders Thunberg

Inga mailfrågor besvaras
från midsommar till den 1 augusti.

Brevfrågor besvaras.

När Hörselskadades Lokalförening i Oskarshamn
hade föreningsmöte i Församlingshemmet den 10
mars 2008 fick deltagarna en demonstration av
släktforskning på CD-skivor av Sam Blixt.

Köp PLF:s CD-skivor!
CD-1 omfattar sydöstra Östergötland och norra Kalmar län
CD-2 omfattar östra Jönköpings län  och mellersta Kalmar län
CD-3 omfattar södra Kakmar län och en del församlingar i Blekinge och Kronobergs län
CD-4 omfattar hela Öland

http://plfoskarshamn.se - CD-skivor eller
http://samblixt.se/plf/CDskivor.htm

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

För mera detaljer om innehållet och hur Du betalar se

Demonstrationer

Släktforskarkurser avslutade
En nybörjarkurs och en fortsättningskurs med Sam
Blixt som ledare i Studieförbundet Vuxenskolans
regi avslutades den 26 mars.

Antalet medlemmar i PLF
uppgår den 27 mars till

1 586.


