
För 140 000 år sedan levde våra förfäder i
Afrika. Då drabbades kontinenten av en
fruktansvärd torka, som varade i 30 000
år. Endast en liten spillra överlevde och
från den spillran härstammar vi alla. Natu-
rens hårda urval hade då renodlat en unik
egenskap i våra hjärnor. Den skulle i fram-
tiden ge oss ett övertag mot alla andra ar-
ter och göra oss till världens härskare.

När regnen kom och jorden åter grönskade
var människan väl rustad att erövra den.
Våra förfäders expansion gick i huvudsak
över Främre Asien öster om Kaspiska Ha-
vet och upp mot Södra Ryssland. Där hit-
tar vi dem på 5000-talet f. Kr. som det
indoeuropeiska folket. Sedan fortsatte ex-
pansionen mot Europa och Norden.
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Vi härstammar alla från en hotad spillra

Den unika egenskapen kallar vi skapande
fantasi och den förändrade i grunden män-
niskornas beteende. Den gav oss delvis för-
mågan att se in i framtiden och därmed också
förmågan att planera för den. Den gav oss
också insikten att vi skulle dö, och på så sätt
uppstod våra religiösa föreställningar. Efter
detta har inga avgörande förändringar skett
i vår fysiska och mentala utrustning. Män-
niskan, sådan hon framträder i dag, var
färdigskapad.
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Kallelse
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   PLF:s styrelse och uppdrag under verksamhetsåret 2008/2009

Två viktiga frågor kommer att tas upp:
a) Styrelsens förslag att PLF-nytt ges ut tre gånger
per år i stället för fyra (stadgeändring)
b) valberedning inför nästa årsmöte.
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Thomas Gren
Thomas Gren

Ordföranden har ordet
Det har hänt en hel del sedan vi gav ut förra numret
av PLF-nytt. Främst är det naturligtvis den stora
Släktforskarmässan i Malmö, där PLF var repre-
senterat med åtta styrelsemedlemmar. Som vanligt
hade vi en välbesökt monter. Den måste ständigt
vara bemannad med flera personer, eftersom många
intresserade besökare passade på att ställa frågor
om sina anor i vår databas. Dessutom gick försälj-
ningen av våra CD-skivor, böcker och häften ovan-
ligt bra.
Enligt officiella siffror besökte drygt 3 000   perso-
ner området, men då räknar man bara de som beta-
lade inträde. Många utställare var liksom PLF rikt
bemannade, och alla som hade fribiljett räknades
inte in i den statistiken. Jag tror att över 5 000 per-
soner rörde sig inom området under de tre dagar
mässan varade.
Hur som helst så var det full aktivitet med många
människor i rörelse på det stora mässområde i
Malmö, som kallas Europaporten. Den första da-
gen träffades de olika föreningarnas ordförande och
redaktörer på olika konferenser och cirkelledarna
fick undervisning i sin disciplin.
På redaktörskonferensen fick vi undervisning av
Släktforskarförbundets ordförande Ted Rosvall,
som berättade om ett nytt layoutprogram för
tidningsmakare. Det nya programmet är egentligen
en utveckling av Pagemaker, som denna tidning är
skriven i. Problemet med dessa nya program är
emellertid, att de är så dyra, att varken enskilda el-
ler föreningar har råd att köpa dem. Men visst var
det en nyttig lektion i vilka möjligheter de nya
layoutprogrammen ger till dem, som skapar inne-
hållet i en tidning. Vi fick också undervisning i
digitalkamerans möjligheter av en annan expert och
i konsten att utforma intressanta affischer av två
entusiastiska kvinnor från Åland. Fredagen avslu-
tades emellertid med ett mycket intressant föredrag
av historieprofessorn Dich Harrison.
På lördagen öppnades portarna för allmänheten.
Som vanligt blev det liv och rörelse mellan de ca
100 montrar, som bjöd ut all den kunskap en släkt-
forskare kan önska sig. Det enda negativa besökarna
fick utstå var den höga ljudnivå, som alltid uppstår,
när hundratals intresserade deltagare samlas i
samma sal. På eftermiddagen samlades riks-
stämmans ledamöter i Europaportens kyrksal och
som vanligt blev det en utdragen process. I hela fyra

timmar varade mötet. Då hann man att få en redo-
görelse för förbundets ekonomi, som tydligen var
på bättringsvägen efter några svåra år. Det uppstod
en debatt om huruvida man skulle ha kvar avgiften
på Anbytarforum eller inte. Den slutade med att man
behöll avgiften som den var.
Efter ytterligare några debatter blev det dags att välja
ny förbundsstyrelse, och det mest intressanta valet
där var valet av ny förbundsordförande. Det blev
ingen debatt om detta utan Barbro Stålheim från
Stigtomta blev med acklamation vald till ny för-
bundsordförande för Släktforskarförbundet. Valet
av övriga styrelsemedlemmar gick inte lika snabbt.
Flera voteringsomgångar ledde till en så långdra-
gen procedur, att många lämnade mötet innan det
var avslutat.
Vår nye förbundsordförande heter alltså Barbro
Stålheim och hon har en viss förkärlek till Kalmar
län. Som ung vistades hon ofta hos sin farmor och
farfar i Locknevi i Vimmerby kommun och hennes
mormor och morfar har rötter i Västra Eds försam-
ling i Västerviks kommun. Där har hon forskat
mycket och lagt in resultatet i sin databas. Nu har
hon fått den svåra uppgiften att leda ett förbund,
som drabbats av svåra ekonomiska problem och
som har många medlemmar med mycket bestämda
åsikter. Det har debatten hittills visat.
 PLF önskar henne emellertid Lycka till!
                                                   Anders Thunberg

Släktforskarförbundets nyvalde
ordförande Barbro Stålheim
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I mitten av 1800-talet
hade flera industriella
projekt utvecklats, och
fabriker av olika slag
etablerades överallt i
landet. Spinnerier,
pappersbruk, järnbruk
och tändsticksfabriker
växte fram i raskt
tempo. Fattigfolkets
söner och döttrar sökte
sig nu till industrin,
där deras arbetskraft
hänsynslöst utnyttja-
des av fabriksägarna.
Vi har här valt att kon-
centrera oss på
tändsticksfabrikerna
och den fruktansvärda
arbetsmiljö som rådde
där.

Tändsticksfabrikerna
De första tändsticksfabrikerna byggdes på 1840-
talet, och vid 1880-talets mitt fanns elva stycken
bara i Kalmar län. I Oskarshamn startades först
Fredriksdal och senare också Kronan. Fabriken i
Mönsterås hette Rosendal, i folkmun kallad Spetan.
Tändstickstillverkning förekom också bl. a. i Kal-
mar och Västervik.
Kalmarfirman Kreuger och Jennings skulle komma
att få mycket stor betydelse för tändsticksindustrin,
i synnerhet blev namnet Kreuger inskrivet i histo-
rien. Torsten Kreuger startade år 1906 en fabrik i
Kalmar som sedan slogs samman med Mönsterås-
fabriken.
Brodern Ivar började 1913 bygga upp ett tändsticks-
imperium, som under femton års tid nådde ut över
stora delar av världen. Under en finanskris på 1930-
talet skakades detta mäktiga imperium i sina grund-
valar. Ivar Kreuger begick självmord och konkursen
var ett faktum.
Tillverkningen av tändstickor utvecklades snabbt
och efterfrågan var stor, inte endast i Sverige utan
också i den övriga världen. Under den första tiden
skedde tillverkningen för hand och var mycket häl-
sovådlig, då det dödliga giftet fosfor användes till
tändsatsen. Ofta var det svårt att få arbetskraft till
tändsticksfabrikerna på grund av den fruktansvärda

arbetsmiljön. Den obehagliga lukten trängde in i
kläderna och andedräkten fosforescerade i mörker,
dvs. blev självlysande.

Med livet som insats
Fattiga kvinnor, bl. a. ogifta mödrar, hade inte nå-
got val. De måste försörja sig själva och sina barn
och tog anställning på tändsticksfabrikerna. De be-
talades med hälften av den lön som männen fick
för samma arbete. Arbetsdagarna var långa, i regel
tio till tolv timmar. Mödrarna tog med sig sina barn
till fabriken - det fanns ingen barnomsorg på den
tiden -  och när de var några år gamla fick de också
börja arbeta. Små fingrar var bra på att plocka med
tändstickor, doppa dem i den stinkande fosfor-
lösningen och när de torkat samla ihop dem i bun-
tar.
De som arbetat en tid på tändsticksfabrikerna var
alla kroniskt fosforförgiftade och led av käkbrand
- fosfornekros - där käkbenet långsamt ruttnade och
dog och svåra infektioner tillstötte. Vissa kom un-
der läkarvård, och behandlingen bestod i att käk-
benet sågades av och togs bort. Kvinnorna dolde
sina vanställda ansikten med hjälp av stora schalar
som de svepte omkring mun och haka. Trots allt
kunde de skatta sig lyckliga som överlevt - långti-
från alla fick läkarvård, och hälften av de som drab-
bats av fosfornekros dog.
Tändstickstillverkningen lades också ut som hem-
arbete. Pannor med fosfor och svavel stod öppna

Industrialismen

Framför en tändsticksfabrik
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och kokade på spisen. Senare klistrades också as-
kar i hemmen, lukten från klister och fanér var ge-
nomträngande och hälsofarlig.
För oss förefaller dessa skildringar helt otroliga, men
detta var fattiga människors verklighet på "den
gamla, goda tiden".

Så småningom skedde förändringar med hjälp av
tekniska framsteg och ny lagstiftning. När fosfor-
tändstickorna förbjöds på grund av det ökande an-
talet aborter övergick man till säkerhetständstickor.
År 1852 kom de första skyddsbestämmelserna för
kvinnor och barn med ytterligare förbud 1881, och
år 1900 begränsades arbetsdagens längd för kvin-
nor, och de förbjöds att arbeta under jord. Kvin-
norna protesterade, då lagen innebar minskad för-
tjänst. År 1919 kom en allmän skyddslagstiftning
som gällde både kvinnor och män.

Mera om kvinnors villkor
Kvinnor från arbetarklassen har alltid varit tvingade
att ta de arbeten som erbjudits, även tunga kropps-
arbeten. De bar virke vid sågarna, tegel vid tegel-
bruken, murbruk vid byggena.

Från Mönsterås berättas, att när Mönsteråsviken
skulle muddras var det kvinnor som utförde arbe-
tet. De gick i det grunda vattnet och föste med
träskrapor det stinkande bottenslammet framför sig.
Efter en arbetsdag var de helt nedstänkta av gyttja,
och stanken omkring dem var förfärlig.
En gammal kvinna från Vånevik, Emeli, berättade
att hon var med och röjde de vägar som slingrade
sig genom herrskapsvillornas parker och var pro-
menadstråk för de fina damerna och deras kavaljerer.
Hon bar tunga stenar framför sig med sin lilla dot-
ter fastbunden på ryggen. Flickan blev senare svårt
sjuk. Emelis ögon, som sett så mycket av livet, fyll-
des av tårar vid minnet. Med det sjuka barnet i fam-
nen hade hon satt sig på trappan till vedboden där
solen värmde den lilla kroppen. Karin, tre år gam-
mal, somnade i sin mors armar för att aldrig mera
vakna.
                                        ***
Förutom gruppens egna berättelser, har vi hämtat
uppgifter ur artikeln Tändstickans höga pris av
Margareta William-Olsson i Göteborgs-Posten 22
december 1996.
Vid pennan: Ulla Gustafsson, tel 0491-916 20.

Kulturnatten är ett arrangemang som
återkommer varje höst. I år äger
evenemanget rum den 7 november
och aktiviteterna börjar klockan
17.00. Föreningar och organisationer
bidrar till information, upplevelser
och underhållning. Programmet
finns bl a på Turistbyrån och alla
bibliotek i kommunen.

KULTURNATTEN DEN 7 NOVEMBER
PLF kommer som vanligt att finnas
i Biblioteket, och där ställer vi upp
med vår databas, vår information
och vår försäljning av CD-skivor.
Vi kommer också att finnas på
ytterligare en plats. Nytt för i år är
en omfattande försäljning av de
olika föreningarnas speciallitteratur.
Den äger rum på Gallerian.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PLF:s bokförsäljning på Gallerian
Vid sidan av vår berömda databas har PLF en om-
fattande försäljning av litteratur, som berör släkt-
forskningen. Vi kommer alltså tillsammans med
många andra ideella föreningar att befinna oss på
Gallerian och bjuda ut vårt sortiment.
Vi har fortfarande kvar våra häften:
I lagens namn, en ordlista för släktforskare
Alla dessa platser, namn på platser, gårdar och torp
i Döderhults socken
Sex meurlingar som själasörjare i Kristdala, Sven
Bankeströms skildring av en unik prästsläkt.

Två lokalhistoriska böcker med ett mycket omfat-
tande innehåll finns också med.
Gårdarna i Döderhults socken på 1500-talet, en
detaljerad redogörelse på 400 sidor med illustratio-
ner och tabeller
Historik över Fliseryds socken är vårt senaste till-
skott. Här kan man läsa om Fliseryds historia, om
alla gårdar och byar och om olika näringar förr och
nu. Här finns också skildringar om folkliv och se-
der, om skrock, mystik och övertro. Denna inne-
hållsrika bok, som omfattar över 700 sidor, säljer
vi för 100 kronor.
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Kulturvandalism och gamla sedvänjor
Ibland har våra politiska och religiösa ledare varit
alltför ambitiösa och framgångsrika. Då har de ut-
plånat sådant, som vi i dag skulle haft stor glädje
av att känna till. Jag tänker inte bara på Gustav Vasa
och hans handgångna män. Tänk om de hade varit
rädda om alla de handskrivna texter, som fanns i
våra gamla medeltida kloster! Då hade vår medel-
tidshistoria varit mycket rikare. Nu tycks man med-
vetet ha gått in för att förstöra så mycket som möj-
ligt.
Går man ytterligare 500 år tillbaka i tiden, stöter
man på samma fenomen. När kristendomen inför-
des omkring år 1 000, tog det visserligen lång tid -
flera hundra år - men lusten att utplåna det gamla
så effektivt som möjligt fanns hela tiden hos de sty-
rande. Här i Sverige var man ofta mycket effektiv.
När kristendomen segrat i ett område, byggde man
genast en ny kyrka, men inte på vilken plats som
helst. Man utplånade en viktig kultplats och byggde
kyrkan ovanpå den. På så sätt hindrade man hed-
ningarna från att praktisera sin religion. Ville de
komma till sin gamla kultplats, fick de minsann gå
in i den nya kyrkan och lyssna på den nya religio-
nen. Det är därför som Uppsala gamla domkyrka
ligger rakt ovanför svearnas heligaste kultplats. Så
var det i hela landet.
Det var inte bara platsen man lade beslag på, man
lade också beslag på högtiderna. Det är ingen till-
fällighet att vi firar jul i december. Då firade hed-
ningarna sin viktigaste högtid, nämligen mid-
vinterblotet. För att ge de kristna ett alternativ till
detta viktiga firande, förlade man Jesu födelse till
den tidpunkten.
Man visste inte exakt när vintersolståndet inträf-
fade. På 1000-talet trodde man att årets mörkaste
natt inträffade den 13 december. Då härjade ett
monster, som man kallade för Lusse, ute i naturen.
På något sätt måste man ha firat detta, eftersom de
kristna förlade Luciafirandet till detta datum. Det
fanns också ett hedniskt julfirande, som vi heller
inte vet mycket om. Det kan bero på att det redan
då tycks ha varit hemmets högtid, och man släppte
inte in främlingar i hemmet vid sådana tillfällen.
Trots att de kristna försökte utrota all hedendom,
lever rester av den kvar ännu i våra dagar. Gammal
folktro kan vara mycket seglivad. Kyrkans tjänare
kämpade ständigt mot gammal hedendom, som för-
sökte smyga sig in i den nya läran, och det var inte

alltid man lyckades. Skärskådar man våra nutida
seder, förvånas man över hur mycket, som trots allt
lyckats hålla sig kvar i 1 000 år.
Julen sägs ju vara en kristen högtid, men själva or-
det jul är hedniskt. Det är så gammalt, att man en-
dast kan spekulera över, vad det egentligen bety-
der. En teori är att det har med hjul att göra. Män-
niskorna föreställde sig året som ett hjul, och just
vid jultiden vände det mot ljusare tider. I källorna
kan vi hitta ordet redan på 800-talet hos Harald Hår-
fager i Norge. Det berättas då att han drack jul till-
sammans med sina män. Överhuvudtaget använde
man under hednisk tid uttrycket ”dricka jul”. Efter-
som det var mjöd man drack, och mjödet kanske
innehöll ca 10% alkohol, var julen knappast bar-
nens högtid. Tomten är ju också ett hedniskt natur-
väsen, och den gröt man ska sätta ut till honom har
sitt ursprung i det offer man gav till alferna just vid
jultiden.
Visst skulle det vara intressant att kunna gå 1000 år
tillbaka i tiden och delta i våra förfäders ceremo-
nier. Vid närmare eftertanke förstår man emeller-
tid, att det skulle uppstå en våldsam kulturkrock.
Vi tänker inte som våra förfäder. Deras högtider
innehöll fruktbarhetsceremonier, som vädjade till
gudarna om fler barn, fler kalvar och grisar och
bättre skördar. Det som för dem var en helig hand-
ling, upplever vi bara som grymt och motbjudande.
När hedningarna dyrkade sina gudar i Uppsala-
templet, offrade man både människor och djur. Man
bestänkte väggarna med offerdjurens blod, och man
målade dörrposterna med blod. Några forskare me-
nar, att julen har fått sin röda färg efter offerdjurens
blod. Det finns också en skildring, som berättar, hur
det kunde gå till innanför hemmets väggar, när man
firade den hedniska julen.
En främling reste en mörk decembernatt genom lan-
det. Eftersom det var dåligt väder, knackade han på
en ensligt belägen stuga och bad att få stiga in. En
man öppnade och upplyste honom om, att man fi-
rade jul. Av någon anledning blev han insläppt. Runt
ett bord satt familjemedlemmarna. På bordet låg ett
avlångt föremål, som man kallade Völse. Det vi-
sade sig vara en hingstpenis, konserverad med olika
sortes kryddor. Den  spelade en huvudroll i deras
julfirande.
Jag tror jag föredrar den kristna julen.
                                               Anders Thunberg
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TV4-satsning på svensk historia
Vid släktforskardagarna i Malmö fick vi lyssna på
en föreläsare som avslutning på fredagens redaktörs-
konferens. Föredragets tema var ”Historia eller
släkthistoria, hur förhåller sig släktforskning till
svensk historiebeskrivning”. Föreläsaren heter Dick
Harrison, och han är historiker och professor vid
Lunds universitet.
Det var ett av de mest intressanta föredrag jag lyss-
nat till på senare år. Professor Dick Harrison fors-
kar i svensk historia. Han menar, att det ännu finns
mycket att upptäcka, och mycket av det som står i
våra historieböcker är felaktigt. Våra forntida för-
fäder var angelägna om, att de själva och deras släkt
skulle bli ihågkomna av eftervärlden. Därför ristade
man in sin historia i sten, och dessa historiska käl-
lor är inte till fullo tolkade och använda i vår histo-
rieskrivning. Här finns det mycket att berätta.
Det är precis det han och hans medarbetare på TV4
tänker göra. Just nu arbetar man med manus, och
man har redan börjat med inspelningen. Det kom-
mer att bli TV4:s största satsning någonsin. Pro-
grammet heter ”Sveriges historia” och målet är att
ta med hela svenska folket på en resa från stenåldern
till nutid. Programmet kommer att innehålla minst
15 timmar. Inspelningen tar ett och ett halvt år. En-
ligt planerna ska det sändas på bästa sändningstid
med start i januari 2010. Dick Harrison blir pro-
gramledare tillsammans med Martin Timell, känd
för TV4:s inredningsprogram ”Äntligen hemma”.
”Om någon bransch gynnas av den här tv-serien, så
är det definitivt släktforskarna. Här får man veta
vem som är släkt med vem, och sådant genererar
alltid ett stort intresse”, säger Dick Harrison, som
nu får göra många resor till historiska platser och
delvis ta tjänstledigt från Lunds universitet. Nyli-
gen var han tillsammans med TV4-teamet på Grips-
holms slott, som numera är historiskt museum. Här
finns statens porträttsamling med målningar av
kungar, drottningar och andra kända personer. Det
blir även historiskt inslag om regalskeppet Vasa och
all dramatik kring detta. Det blir också berättelser
om Örebro, om Västergötland och om Gotland och
Skåne.
”Det ska bli hela Sveriges historia, men även en del
avsnitt från utlandet. Syftet är att visa spännande,
underhållande och bra tv, som ska locka alla tit-
tare”, säger Dick Harrison. ”Men vi kommer inte
att servera gammal skåpmat. Vi ska helt enkelt lära

svenska folket historia. Vi tar hjälp av expertisen
och har bl a konsulterat ledande arkeologer”.
Det första programmet kommer att handla om den
så kallade Bäckaskogskvinnan, vars grav påträffa-
des 1939 norr om Bäckasokgs slott i nordöstra
Skåne. Hon levde på äldre stenåldern. ”Man vet inte
hur hon dog. Vi ska presentera olika tänkbara vari-
anter på hur det kan ha gått till”, berättar Dick Harri-
son.
Även släktforskningen får sin beskärda del i det
kommande tv-programmet. Dick Harrison och
Martin Timell ska undersöka sina rötter, var de här-
stammar ifrån. ”Det blir en parallell historia i pro-
grammet”, berättar Dick Harrison. ”Jag kan berätta
att jag hittat en del kända släktingar till mig i det
förflutna. Men det får ni se i TV4 under 2010. Det
vill jag inte avslöja nu”. Han har själv inte tid att
släktforska, men han vet mycket om sina anor på
mammans sida. Hon är från Småland, så hälften av
hans anfäder kommer från detta landskap.
Jag är övertygad om att alla, som lyssnade på Dick
Harrison vid föreläsningen i Malmö, ser fram emot
den kommande TV-serien. Han är en lysande före-
läsare, han har en positiv inställning till släktforskar-
rörelsen, och han kommer säkert att bli en uppskat-
tad TV-profil.
                                                Anders Thunberg

Dick Harrison - kommande TV-profil
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Resa till svenskbygderna i USA
Sam Blixt

Vi hade även planerat att besöka Bishop Hill och Swenson Center i Rock Island  samt
Rockford och Andersonville, Chicago  samtliga i  Illinois.

När vi satt i våra säten på planet, som var färdigt att starta från Charles de Gaulle-flyg-
platsen i Paris,  meddelades i högtalarna att vi måste lämna planet på grund av en terror-
attack i New York.

Nu sju år senare ville jag och min son, som bor i Berlin, göra denna resa.

Den 11 november flyger vi från Berlin till Chicago och vidare med hyrbil till Rock
Island vid Missisippifloden mellan Iowa och Illinois, där vi besöker de platser jag skulle
besökt 2001. Vi åker genom Iowa City norrut via Rochester till Minneapolis i Minne-
sota. I Minneapolis bor vi hos 'Stubbhultarn', Darel Swanson, och tänker besöka bland
annat Andover och Lindstrom, dit Vilhelm Moberg reste för att samla material innan han
skrev "Utvandrarna". Efter några dagar i Minneapolis och Sankt Paul åker vi genom
staten Wisconsin till Milwaukee.

Där besöker vi säkert Harley Davidsson-muséet och ättlingar till släkten Sandell-Ström-
borg i Mörlunda.

De tre sista dagarna på denna resa tillbringar vi i Chicago och trakterna omkring storsta-
den,  innan återfärden till Europa den 21 november.

Den 11 september 2001 skulle jag tillsammans med ett tiotal andra släktforskare flyga till
Chicago. Vi skulle bland annat besöka, The 2001 FGS/Quad Cities Conference i Davenport,
Iowa  12 – 15 september.
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Vår resväg i USA

I nästa nummer av PLF-nytt kommer Sam Blixt att berätta om denna resa
                                                                                                                       Red.

Köp PLFs 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 Kalmar län och
          en del av Blekinge och Kronobergs län
CD-4 omfattar hela Öland
För mera detaljer om innehållet och hur Du betalar se
http://plfoskarshamn.se/ och därefter CD-skivor
eller http://samblixt.se/PLF/CDskivor.htm
Priset på skivorna är 400 kr/st
för PLF-medlemmar 300 kr/st + porto 35 kr
PLF, Box 23, 572 21  OSKARSHAMN

Julklappstips!
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Nytt eller uppdaterat efter PLF-nytt nr 86

Antalet poster i databasen är nu 4 007 389

En första demonstrationen i nya lokalen genomför-
des de 29 september  för klassen SP06B i årskurs 3
på Oscarsgymnasiet, Oskarshamn. Ett tjugotal
elever tillsammans med sin lärare deltog.
Antalet poster i databasen i slutet av oktober
2008 är 4 077 389. I samband med detta vädjar
vi till medlemmar och övriga intresserade att

Demonstrationer av släktforskning med hjälp av CD-skivor, Internet mm
hjälpa till med registreringen och/eller kontrol-
läsningen av födda, vigda, döda mm.
De som inte har tillgång till mikrokortsläsare, men
har DVD-läsare får låna fotograferade filer på DVD-
skivor från PLF. Vi behöver även kontrolläsare, för
att nya versioner av CD-skivorna ska bli ännu bättre.
                                           Kontakta Sam Blixt!
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Nya medlemmar i PLF

33 nya medlemmar efter PLF-nytt nr 86



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 23 januari 2009

Jag har alla min fars anor i Kalmar län och jag har
tidigare bett om hjälp med att söka "Varg-Kalles"
franska anor. Tyvärr har jag ännu inte lyckats med
det.
Min farfars farfar Peter Larsson Finne, född 25 ok-
tober 1764 Åbymålen, Fliseryd, vet jag en hel del
om. Han antogs som soldat nr 117 vid Finsiö rote,
Lifkompaniet, Calmar Regemente, 1790 och fick
avsked 1807. Därefter blev han torpare på Kåre-
måla, S. Skjerhults egor, Fliseryd fram till sin död
31 oktober 1831.
Peter Finne var gift två gånger. Först med Elin Nils-
dotter 25/5 1786 - mars 1813 och från 26 december
1813 med Anna Maria (enligt hfl och dödbok) Pers-
dotter. Denna kvinna står som Anna Stina Persdotter
i vigselboken. Hon bör vara född ca 1780, men jag
har inte kunnat finna hennes födelse. Vet någon vem
hon är?

Peter Finnes föräldrar är Lars Nilsson döpt 3 de-
cember 1721 Åby, Fliseryd och Elisabeth Persdotter
(kallad Lisa på Målen). Det är denna Peters Finnes
mor jag undrar över.
Finns det någon som känner till om Elisabeth Pers-
dotter, född 4 december 1729 i Diupehörwa,
Döderhult, kan vara Peter Finnes mor? Hon står som
piga från Läggevi vid vigseln.
Födelsedatum stämmer mycket bra, men jag har inte
kunnat verifiera det med hjälp av dopvittnen,
bouppteckningar eller liknande. Kan det inte vara
hon, vore jag glad även för den upplysningen.
Tacksam för all hjälp

Efterlysning

Britt Edenholm
Allmogevägen 25, 81170 Järbo
Tel: 0290-70377
Mail-adress: b_edenholm@minpost.nu

Frågor som kommer att behandlas på
FÖRENINGSMÖTET DEN 15 NOVEMBER

Styrelsen kommer att föreslå föreningsmötet, att
PLF-nytt ges ut tre gånger per år i stället för som nu
fyra. Anledningen är främst ekonomisk. Föreningen
kommer att spara åtskilliga tusen kronor på detta
sätt och ändå nå ut med samma informationen. Man
kan t ex öka antalet sidor från 12 till 16.
För att detta ska kunna ske krävs emellertid en stad-
geändring, och då måste ett föreningsmöte och ett
årsmöte efter varandra fatta samma beslut. Om en
förändring beslutas på föreningsmötet den 15 no-
vember måste alltså samma beslut fattas på årsmötet
den 14 februari 2009. Först därefter är förändringen
genomförd.
En annan viktig fråga, som måste få sin lösning
gäller problemet med valberedning. Vid PLF:s års-
möte den 16 februari kunde ingen valberedning ut-
ses, eftersom ingen ansåg sig kunna ställa upp. Där-
för uppdrogs åt styrelsen att lösa problemet. Det är
emellertid inte tillåtet att utse en valberedning inom
styrelsen. Därför vädjar vi till våra medlemmar att
utse den nödvändiga valberedningen vid förenings-
mötet den 15 november.


