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Något av innehållet i denna tidning

G E B O

En skribent och släktforskare, som du tidi-
gare stiftat bekantskap med, berättar i två
avsnitt om släkten Kindbergs ursprung. Vad
är tradition och vad är verklighet?
En annan skribent berättar om en släkting
från Döderhult, som på 1800-talet snurrade
runt i landet och tydligen hade svårt att slå
sig till ro. Men hittar man en själsfrände,
kan slutet ändå bli gott.

Örebro är en gammal stad från tidig medel-
tid. Den har spelat en stor roll i Sveriges
historia. I år firar man minnet av en hän-
delse, som inträffade för 200 år sedan. Den
fick stor betydelse för landets framtid och
anses vara början till det moderna Sverige.
PLF och övriga släktforskarföreningar i
Norden är med och bidrar till firandet.

PLF fortsätter att expandera, nya medlem-
mar strömmar fortfarande till, och vår data-
bas blir större och större för varje dag som
går. Med våra 1 622 medlemmar är vi en av
Nordens största släktforskarföreningar och
har full representation (3 st) vid riksstämman
i Örebro den 28 augusti. Vi kommer där att
delta med en egen monter och representan-
ter i ordförandekonferensen, redaktörs-
konferensen och studieledarkonferensen.
PLF sätter Oskarshamn på kartan.
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Kallelse
PLF i Oskarshamn håller Föreningsmöte

i våra lokaler på Stengatan 16 A
lördagen den 11 september

mellan klockan 14.00 och 17.00 (Obs. tiden!)

Efter  kaffe och sedvanliga mötesförhandlingar
diskuterar vi aktuella problem och arbetar med vår släktforskning.

Datorer med tillhörande program finns tillgängliga.
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Ordföranden har ordet
Efter en kall och snörik vinter, fick vi en varm och torr
sommar. Det är sådant som kallas inlandsklimat, men
det har drabbat oss vid kusten också. Under den heta
julimånaden märkte man inte så mycket av aktivitet
varken bland släktforskare eller andra, men det är ju
så det ska vara under semestermånaden.
Ändå vet man att det arbetades febrilt på många håll
under dessa heta julidagar, inte minst i Örebro. År 2010
är för den staden ett jubileumsår med mycket firande,
som inleddes den 5 mars och avslutas den 5 decem-
ber. Det kommer att bli massor med konferenser och
seminarier och emellanåt en folkfest för alla med bl.a.
fyrverkerier. Kulmen av firandet kommer emellertid att
inträffa under andra hälften av augusti. Den 21 augusti
är det på dagen 200 år sedan riksmötet i Örebro och
det kommer att högtidlighållas under närvaro av hela
den kungliga familjen. Det var ju vid det riksmötet,
som den bernadottska ätten hamnade på Sveriges tron
och många menar att det var vid detta tillfälle, som det
moderna Sverige skapades. För det nygifta Kronprin-
sessparet är det deras första offentliga framträdande
efter bröllopet.
Några dagar därefter, den 27 - 29 augusti är det dags
för släktforskarna att inta staden. Minst 5 000 släkt-
forskare kommer under dessa dagar att delta i firan-
det på sitt sätt. Det börjar så smått fredagen den 27:e
med olika specialkonferenser för utsedda represen-
tanter från olika föreningar - ordförandekonferens,
redaktörskonferens och studieledarkonferens.
Dagen därpå slås portarna upp för allmänheten, och
det som främst lockar då är alla montrar med utstäl-

lare. Cirka 100 släktforskarföreningar från hela Nor-
den presenterar sig och visar upp sin verksamhet. An-
talet deltagare och antalet utställare har ökat för varje
år, och mässan på Släktforskardagarna 2010 beräk-
nas bli den största som arrangerats sedan starten 1985.
Örebro har nu tillgång till en modern lokal, fri från hin-
drande pelare och högt till tak. Den invigdes i mars
2008 och har en utställningsyta på ca 3 400 m2. Att
vandra runt i en sådan lokal och se alla utställare, är en
upplevelse för varje släktforskare.
Vid sidan av de minst 100 föreningarnas utställning finns
ett rikt utbud av 45-minuters föredrag av mycket hög
kvalitet. Cirka 30 sådana finns att välja emellan. De
handlar naturligtvis i de flesta fall om släktforskning,
men ämnet historia finns alltid med i stor utsträckning.
I år är det främst händelserna i Örebro 1810, som
kommer att behandlas, men det finns mycket annat att
välja ibland. Den som är intresserad, kan få veta allt
om vad svenska folket åt och drack under Karl Jo-
hans regering, och vår tidigare förbundsordförande Ted
Rosvall berättar om den gamla dynastin och jämför
den med den nya. Dessutom uppförs under bägge
dagarna 28-29 augusti ett krönikespel med titeln ”Ti-
den före valet. Händelser under riksdagen i Öre-
bro under juli och augusti 1810.”
Detta var bara några exempel på vad som händer i
Örebro under jubileumsåret 2010 och vad en besö-
kande släktforskare kan förväntas möta om han eller
hon  vill besöka Släktforskardagarna i Örebro den 28-
29 augusti 2010.
                                                  Anders Thunberg

Porträttet som gav oss en ny dynasti
När riksdagsmännen samlades i Örebro 1810 för att utse en
ny tronföljare trodde alla, att valet skulle falla på den danske
prinsen Fredrik Kristian. Det hade nämligen regeringen för-
ordat.
Under riksdagens gång blev emellertid Bernadottes anhäng-
are alltmer framgångsrika. Den förödmjukande förlusten av
Finland året innan plågade fortfarande många. Förhoppningen
om att med Bernadottes hjälp återvinna de förlorade områ-
dena växte sig allt starkare.
Porträttet till vänster, som kallas Örebroporträttet, visades
upp för riksdagsmännen och bidrog i hög grad till att stärka
hans ställning. När omröstningen sedan ägde rum, övergav
många sin egen kandidat, och röstade på Bernadotte.
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Släkten Kindbergs ursprung - tradition och verklighet?
Claës Linder, Uppsala 2009

Släkten Kindbergs hittills äldsta kända anfader och
anmoder är pistolsmeden Göthar Kindberg (1686-
1772) och hans hustru Anna Catharina Israelsdotter
(1698-1771), som bodde i Lilla Ånhult i Virserum i
Kalmar län. Kindbergssläktens tradition anger att släk-
tens ursprung är vallonskt, och att en anfader Gibeau
eller Gebon skulle ha invandrat från Belgien omkring
1600. Detta är dock antagligen inte korrekt, utan ett
resultat av flera sammanblandningar. Namnet Giebo
(Gebo) som det står i regementsrullorna är ett soldat-
namn; det finns också en ingift kvinna med det orela-
terade släktnamnet Kebbon/Kebbonius/Gebon i släk-
ten. Här beskriver jag först traditionen och därefter de
data, som gör det troligt, att den inte är korrekt. Till
slut beskriver jag försök att hitta andra uppgifter om
släktens ursprung.

Kindbergssläktens tradition
Släkten Kindberg har en rik släkttradition som munt-
ligt traderats från generation till generation. Det mesta
av traditionerna har förmedlats av min släkting Birger
Linde i Björkmossa i Virserum, som har hört dem från
sin morfar, Algot Danielsson. Vissa tillägg har gjorts av

Greta Lundén Carlsson i Ljungby, och en del är ned-
skrivet i släktböcker och lokalhistoriska artiklar.
Algot Danielsson  (1842-1925) har i sin tur omkring
1861 hört traditionen från sin morfar, Gustaf Kind-
berg (1778-1862). Släkten Kindberg skulle ha
vallonskt ursprung och härstamma från en hammar-
smed. Denne hette troligen Gibeau, eventuellt Gebon,
och kom från Belgien, eventullt norra Frankrike, och
reste från Amsterdam till Göteborg under kung Karl
IX's tid (omkring 1600). Han tog sig senare upp till
trakten av Filipstad i Värmland, där han ägnade sig åt
bergsbruk och var smed. Senare kom han (eller hans
efterkommande) till Kinds härad i närheten av Borås.
Göthar Kindberg, som fick sin utbildning på faktoriet i
Jönköping och 1714  blev pistolsmed i Lilla Ånhult i
Virserum, hörde till denna släkt och skulle vara son-
son till den belgiska hammarsmeden. Hammarsmeden
Gibeau skulle ha haft en bror som var präst och svag
för starka drycker. En annan bror skulle varit silver-
eller guldsmed och bla. tillverkat kalken i Sexdrega
kyrka i Kind. Birger Linde kallade honom frände, vil-
ket betydde att släktskapen var på hans fäderne (släk-
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tingar på mödernet kallades mödernefränder). Gustaf
Kindberg hade sett kalken vid besök i Sexdrega 1841.
Det är inte belagt att några valloner kom till Sverige
under Karl IX's tid är. Vid ett annat tillfälle har Birger
uppgivit 1627 som ankomstår för anfadern. Detta
skulle stämma bättre, eftersom det var under perioden
1625-35 som många valloner kom in med Louis de
Geer.

Varför tog sig Göthar namnet Kindberg?
Göthar Kindberg skulle alltså ursprungligen ha hetat
Gibeau. Detta blev "Gibo/Gibbo" i Sverige, och då
blev hans hustru en Gibba eller Jibba, enligt dåtida
uttyckssätt, vilket har innebörden "ett fruntimmer som
säger emot". Så kunde han ju inte göra mot sin hustru,
utan tog sig i stället enligt Birger Linde namnet Kind-

T. v. Gustaf Kindberg (1778-1862,)
som berättade släkthistorien för sin
dotterson Algot Danielsson (ovan.)
i Björkmossa omkring 1861

berg efter Kinds härad och "berg" efter att de varit
bergsmän. Det snarlika "Ibba" visar sig dock vara ett
svenskt kvinnonamn som troligen burits av medlem-
mar av släkten i Västergötland.

Göthars far
Vem var Göthars far? I mantalet för Jönköping 1708
och 1709, de äldsta uppgifterna som med säkerhet
handlar om vår Göthar, kallas han Göthar Svensson.
Han är då lärgosse på faktoriet. Jönköpings faktori
var ett verkstadskomplex, som anlades redan 1620
och tillverkade olika typer av vapen som pistoler och
gevär. I faktoriets förteckningar över gesäller (som han
blev 1709) står han som Göthar Svensson Kinberg.
(Detta betyder att traditionen om namnbytet till Kind-
berg som relaterades ovan inte kan ha gällt Göthar).
Namnet före hans namn i mantalslängden 1708 är Sven
Svensson, och 1709 står det Sven Svensson Kinberg
ovanför hans namn. Denne (troligen en släkting till
Göthar) var precis som Göthar lärgosse vid faktoriet.
Göthar/Göther blev som redan nämnts 1714 pistol-
smed vid Smålands Kavalleriregemente och hade sitt
pistolsmedsboställe i Lilla Ånhult i Virserum. Namnet
Göthar Svensson stämmer dock inte med det patro-
nymikon Göthar har i samband med ett frälseköp i Dala
Ånhult i Virserum 1756. Där kallas han mäster Giöthe
(!) Pehrsson Kindberg. Det är helt säkert att det är
samma person som åsyftas, eftersom det finns uppgif-

Per Gibeau (vallonsk hammarsmed)
Göthar Kindberg gm Anna Katarina Israels-
dotter
Gustavus Kindberg
Gustaf Kindberg
Maria Gustava Kindberg gm Daniel Peter Jons-
son
Algot Danielsson

Släkttavla som visar den påstådda här-
stamningen från vallonen Gibeau



6

ter i faktoriet om hans gårdsköp i Virserumstrakten.
Ingen annan källa verkar uppge hans patronymikon.
Han kallas aldrig för Giöthe i någon annan handling som
jag träffat på.
Så vad skall man tro om Göthar Kindbergs patronymi-
kon? Det finns inga kyrkböcker att söka i när det gäller
föräldrarna. I Rudelii släktkrönika, som skrevs när Göt-
har ännu levde och som finns på biblotektet i Linkö-
ping, anges att han kommer från Kind i Västergötland.
Det är t.o.m rimligt att Göthar personligen meddelat
detta, eftersom han kan ha varit nära bekant med den
som upprättade släktkrönikan. Kinds kyrkböcker från
äldre tid saknas i de flesta socknarna, så i
kyrkböckernas längder över födda, vigda och döda/
begravda hittar man väldigt litet om dessa personer.
Jag är mycket starkt benägen att tro, att det är det of-
ficiella köpebrevet, som anger Göthars rätta patrony-
mikon. Det intressanta är, att man nästan alltid anger
patronymikon när man skriver om släkten Kindberg i
slutet av 1600-talet och början av 1700-talet. Så man
höll reda på de olika Kindbergssläktena.
Den ovan omtalade silversmeden liksom prästen som
var svag för starka drycker fanns dock i verkligheten.
Genom att undersöka deras Kindbergsursprung kan-
ske man kan komma åt Göthars far? Silversmeden som
tillverkat kalken i Sexdrega var son till knivsmeden An-
ders Pehrsson Kindberg i Borås, som var född 1660 i
Länghem i Kind och därmed inte bror till hammar-
smeden Gibeau utan minst två generationer yngre. Präs-
ten som var svag för starka drycker har identifierats
som silversmeden Kindbergs bror kyrkoherde Lars
Kinberg i Bitterna i Västergötland. Silversmeden het-
ter Peter Kindberg. Anders Pehrsson Kindberg och
Göthar Pehrsson Kindberg skulle kunna vara bröder
eller halvbröder, eftersom de har samma patronymi-
kon. När Anders Pehrsson Kindberg gifte sig 1726
(andra gången och vid 66 års ålder) finns en notis i
Borås kyrkobok att föräldrarna är Pehr Olufsson Giebo
och Tolla Gunnarsdotter i Låckryd i Sexdrega (grann-
socken till Länghem). Det är alltså 26 års åldersskill-
nad mellan Göthar och hans halvbröder, men som fram-
går av följande avsnitt hade Giebo sannolikt så mycket
yngre barn.

Pehr Olufsson Giebo
Pehr Olufsson Giebo dör i Låckryd i Hillared 1732
och anges då vara 92 år. Detta ger födelseåret 1640.
Det går att följa honom tillbaka i tiden till 1679 då han
med stor säkerhet slutar som soldat för Åsarp Nedre-
gården i Södra Åsarps socken söder om Länghem. Det
står att han avancerar till rustmästare och att han då

kallas Per Olsson och är född 1640. Både sonen An-
ders och sonen Gunno föddes 1660 i Länghem, så de
bör ha varit tvillingar. Då måste han alltså ha bott där
1660, när han var 20 år, om åldersuppgiften är riktig.
År 1683 blev Giebo fjärde korpral i Påbo i Gällstad
(kallas då Per Olsson i Gieboda)  för Dalstorp. 1685
blir han tredje korpral i Gieboda i Ullasjö (kallas Per
Olsson Giebodha) för Dalstorp. 1687 är han tredje kor-
pral i Baltås  i Dalstorp  (kallas Peer Olsson) för Mar-
bäck i Kind. Den 7 april 1691 har han avancerat till
rustmästare (Päär Olsson) i Hult i Månstad. I juli 1700
får han avsked, och bor då ännu med hustru och en
dotter (Karin Persdotter?) i  Hult i Månstad  Dottern
får en son Gustaf (finns ej i kyrkoböckerna).
Som korpral i Gieboda kallar han sig Per Olsson i
Gieboda och efter tiden i Gieboda när han kommer till
Hult i Månstd så har efternamnet blivit Gieboda som
avkortas till Giebo. Kanske var det där som Göthar
föddes 1686, eller 1687 (Vi vet att han var 85 år när
han dog 1772). Sedan kom han till Ingestorps Mellan-
gård i Länghem och flyttade omkring 1710 till Låckryd
i Hillared där han alltså avled. Det går att följa honom
med säkerhet i mantalen hela tiden efter att han kommit
till Hult i Månstad. Giebo är alltså inte ett franskt vallon-
namn utan ett svenskt soldatnamn!
Att Pehr Giebo hade ytterligare barn förutom de två
äldsta sönerna som föddes 1660 vet vi från mantalet.

Gustavus Kindberg var son till
Göthar Pehrsson Kindberg
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Sonen Anders bor då i Borås och sonen Gunno på
egen gård i Hult så det är inte de som finns i mantalet.
Där finns alltså ytterligare en dotter och en son. Sonen
finns första gången 1701 och borde då vara 15 år  ef-
tersom detta är åldersgränsen för att tas med i man-
talet. Han skulle därmed vara född 1686, det år Göt-
har Kindberg föddes. Denne son återkommer i man-
talet 1704 och året efter blev han lärgosse i Jönköping
enligt en annan källa. Dottern är något äldre. Jag miss-
tänker att hon är mor till Göthars systerson, som hette
Gustaf Andersson och som dog i Lilla Ånhult i Virserum
1717. Göthars syster, Gustafs mor tror jag vidare är
identisk med pigan Karin Pehrsdotter som dör som
gammal ogift piga i Lilla Ånhult 1668 och troligen iden-

tisk med den piga som lever tillsammans med Göthar
och hans familj från 1727 till 1746 enligt mantalen.
Denna Karin Pehrsdotter var född 1679. Hon var 81
år vid sin död av svullnad i Lilla Ånhult.
Vi vet också att Pehr Olufsson Giebo/Gibbo är far till
Gunno Pedersson som nämnts ovan, som var jämn-
gammal med Anders. Per Gibbo nämns också i ingres-
sen till släkten Rosir i Elgenstjernas "Adelns ättartavlor"
eftersom hans sonson, Gunnos son Johan, adlades
Rosir. I Elgenstjerna kallas han alltså Per Gibbo och
säges ha varit kvartermästare vid Västgöta Regemente
vilket dock är helt fel. Han har aldrig varit vid det rege-
mentet.

*****
I nästa nummer fortsätter Claës Linder med berättelsen
om släkten Kindbergs ursprung

Kära släktforskare! Säkert har ni som jag flera gånger
fått frågan om hur "långt tillbaka" i sin släktforskning
man har kommit i tid och årtal. I allmänhet är det ju
inte så svårt att komma ner till åtminstone början av
1700-talet, men ganska snart fann åtminstone jag, att
det inte är det mest intressanta. I stället började jag att
fingranska person efter person för att försöka förstå
under vilka villkor man levde. Ibland kunde man då
skymta de olika personligheterna.
Ända från början av just 1700-talet har jag följt den
färgstarka smedsläkten Kjellman från Småland. Dom
var många men ett litet exempel vill jag gärna ge hur
jag ibland fick jaga runt efter mina gamla släktingar.
En av smederna var Anders Magnus Kjellman i
Döderhult född 1801 på Pauliströms bruk gift med
Christina Charlotta född 1804. Paret fick inte mindre
än tretton barn, vilka jag också noga granskade. Bland
dem har jag som exempel valt att här skildra den sans-
lösa Ida Christina, en av de äventyrliga, starka och
synnerligen företagsamma smedsdöttrarna.
Ida Kristina var född 1844 i Döderhult. Man fick ju
tidigt börja arbeta, och hon snurrar lite runt hemmavid
i Döderhult, Mörlunda och Högsby. Så sticker hon
1870 iväg till Stockholm, som det står, men Ida Kris-
tina visar nu klart att hon är den som gör som hon vill,
nu och i fortsättningen. Jag tappar henne eftersom hon
tar ut flyttbetyg till ett ställe men åker någon annan-
stans, det verkar inte vara så noga. Först 1873 hittar
jag till sist en inflytt till Sollentuna. Jag skall inte trötta

läsaren med en detaljerad lista på hur hon rör sig utan
helt kort konstatera att efter det hon lämnat Döderhult
har jag kunnat notera, att hon flyttade inte mindre än
35 gånger. Hon står som mejerska utom ett par gånger,
då hon kallas hushållerska. Hennes yngsta syster Engel
Elisabeth (som blev mor åt den kända teaterdirektören
Allan Ryding) arbetade på Krusenbergs gård i Alsike
utanför Uppsala och ordnade en plats åt sin syster Ida.
Prästen intygar att husförhöret med Ida är väl godkänt
men tycker tydligen att hon är en riktig slarva och skri-
ver misslynt att hon saknar betyg från flera ställen. Ja,
Ida verkar vara en orolig och otålig själ, som ständigt
flyttar till olika ställen och flyttbetyg bryr hon sig inte
om att skaffa alla gånger. I Krusenberg stannar hon ett
år och se-dan fortsätter en flyttkarusell, som man knap-
past sett maken till. Alla flyttar finns kartlagda men kan
omöjligt redovisas här utan vi får nöja oss med några
funderingar kring hennes originella person och det liv
som blev hennes.
Efter gården Krusenberg, där hon står som mejerska
flyttade hon 1880 till Edebo i Roslagen, sedan raskt
tillbaka till Alsike och sedan till Tuna öster om Upp-
sala. Det är stora gårdar, där hon arbetar som mejer-
ska. Sedan blir det ett mellanstick som hushållerska i
skolhuset i Tuna. Allt detta hann hon med på tre år.
Nu är det 1884, och Ida flyttar istället till Gotland och
hon står nu åter som mejerska. Hon är nu 40 år och
träffar en själsfrände, den 20 år yngre Nils Johan Karls-
son född 1864 i Fliseryd. Han arbetade förmodligen

Historien om Ida Kristina Kjellman från Döderhult
och Nils Karlsson från Fliseryd.
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som statdräng vid det tillfället och var alltså bara 20 år
gammal. År 1887 i april stundade det minsann vigsel i
Lärbo prästgård på Gotland, och nu ståtade den drif-
tiga drängen som rättare.
Ida är 43 år och Nils Johan 23 och i fortsättningen står
hon som hustru i handlingarna. År 1888 lämnar paret
Gotland och flyttar till Stockholms län.
Ida har fått en make i sin smak och vice versa. Här
hinner gräset inte gro under fötterna, för det såta paret
är ständigt på väg någon annanstans. För att göra en
mycket lång historia kort kan det konstateras att mel-
lan 1888 och 1896, då paret flyttar till Nysätra väster
om Uppsala, har man hunnit arbeta på sju olika stäl-
len, och han står i dokumenten som rättare eller
befallningsman. I Nysätra tar man hand om ett
barnhemsbarn från Uppsala. Den lilla flickan är ett år
och heter Katarina Elisabeth Hagelin. Tänker man änt-
ligen slå sig till ro? Nej, redan 1897 är paret på väg
igen och hinner flytta tre gånger fram till 1902, då flickan
av myndigheterna flyttas till skolvaktmästarens familj i
Sparrsätra skola norr om Enköping. Lilla Katarina har
blivit 7 år och skall börja skolan, och det ansågs sä-
kert att hon behövde lite mer stadga i tillvaron. Nu
nöjer vi oss med att konstatera att Ida och Nils Johan
naturligtvis åter är på språng. Mellan 1902 och 1918
flyttar dom 12 gånger!
Paret verkar faktiskt ha satt i system att ta korta an-
ställningar och sedan ha lediga perioder emellan. Ib-

land tar dom "påhugg" under sådd och skörd, sedan
sticker dom iväg igen, i huvudsak runt stockholmstrak-
ten. Men dom har det inte alls dåligt ställt. I Täby finns
en notis att dom är både tomt- och husägare. Paret
verkar faktiskt ibland "dra ut" på den så kallade slank-
veckan, som ibland kunde bli någon månad (eller
längre), och sina "lediga" perioder tillbringar dom kan-
ske i sitt hus. Jag har funderat på om inte paret faktiskt
unnade sig att leva ett bra liv och båda två blev också
förhållandevis gamla, kanske för att man undvek att
slita ut sig. År 1921 bodde dom sedan i eget hus i Bot-
kyrka i Tumba villastad nr 191, Lugnet, och paret ver-
kar, så vitt jag kan se, äntligen ha slagit sig till ro. Ida
har ju hunnit bli 77 år och Nils Johan 57.
Ida Kristina Kjellman dog 88 år gammal den 12 mars
1932. Hennes make Nils Johan Karlsson avled den 8
juli 1945, 81 år gammal.
Makarna hade ett inbördes testamente, där man gav
allt till varandra med full förfoganderätt. Eftersom Nils
Johan överlevde Ida så testamenterade han senare allt
till ett kusinbarn.
Ja, det var ett exempel på hur man också kunde leva,
och när man försöker kartlägga sina släktingars liv blir
nästan alla intressanta och genererar en rad frågor som
man måste försöka få svar på.
                              Uppsala i april 2010
                            Christina Lundquist Uthammar

Nya utgåvor av CD-1 och CD-4

Det är nu fyra år sedan vi gav ut den första ver-
sionen av våra CD-skivor. CD-2 har redan givits
ut i en andra version och nu är det dags för CD-
1 och CD-4.
CD-1, som omfattar norra Kalmar län och syd-
östra Östergötland,  har tillförts 134 802 nya
poster - därav 55 297 födda, 21 166 vigda och
58 336 döda. I dag innehåller CD-1 sammanlagt
906 047 poster.

CD-4, som omfattar hela Öland, har tillförts 43
029 nya poster - därav 15 851 födda, 5 681 vigda
och 21 497 döda. Det innebär att CD-4 i dag
innehåller 362 785 poster.
Mera detaljer om innehållet hittar du på vår
hemsida http//plfoskarshamn.se (gå till
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.

Finns att köpa vid PLF:s monter
under släktforskardagarna i Örebro

De PLF-medlemmar, som köpt version 1 av CD-1 och CD-4 och som
fortfarande är medlemmar i PLF får köpa den nya versionen för 150
kr + porto, om de anger medlemsnummer och serienummer på skivan.
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28  nya medlemmar efter PLF-nytt nr 93
PLF har nu 1 622  medlemmar, varav 1 341 har betalat för 2010

Nya medlemmar i PLF

Gårdarna i Döderhults socken på 1500-talet
Gårdarna i Döderhults socken på 1500-talet är titeln på en bok av Gustav Bech, Curt Holm och
Maj Holm, samtliga boende i Oskarshamn. Boken innnehåller en sammanställning och redovisning
av samtliga gårdar i Döderhult på 1500-talet. Den beskriver även kvarnarna Alseda, Skorpetorp
och Lagmanskvarn liksom biodlingar.
Även Strömserums kungsgård finns redovisad liksom skatter och fogdar , speciellt i Döderhult,
men även de som hade samband med Döderhult i Stranda och Handbörds härader. Fisket är
också behandlat med över etthundra sidor text och tabeller.
Boken är i A5-format med hårda pärmar och omfattar cirka 400 sidor.
Boken kostar vid avhämtning hos PLF 260:-
Boken kostar om den ska skickas 260:- + porto och emballage 102:- = 362 :-
Gårdarna i Döderhults socken på 1500-talet kan nu beställas hos
Edith Carlsson, tel. 0491-930 14, e-post elga@telia.com
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Nytt eller uppdaterat efter PLF-nytt nr 93
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Databasen innehåller idag 4 294 201 poster
Järedakungens anteckningar

År 1860 föddes en gosse på Kållemåla, Södra Vi,
som yngst bland åtta syskon. Han fick namnet Carl
August och hette Nilsson i efternamn. I sin hembygd
blev ha så småningom känd som Järedakungen.
Barndomshemmet var ett enkelt bondehem, och den
miljön var han väl hemmastadd med. En av hans
många insatser är, att han skrev ner sina minnen i sju
anteckningsböcker med anilinpenna. Här får vi en
oöverträffad och mycket detaljerad skildring av  li-
vet på en småländsk bondgård i slutet av 1800-talet

och arbetet i kommunala församlingar. Mycket av det
som var självklart för våra förfäder för bara några gene-
rationer sedan, är nu bortglömt.
 Det är Carls brorsdotters sonson Per Göran Sundmar,
som samlat dessa minnen i en skrift och gjort dem till-
gängliga för intresserade läsare.
Det är vår ambition att göra våra läsare uppmärksamma
på denna kulturskatt, och i nästa nummer har jag för
avsikt att berätta lite mer om Järedakungens minnen.
                                                        Anders Thunberg



Brevfrågor på databasen sänds till
PLF, Box 23, 572 21 OSKARSHAMN
Tel. Arbetsstugan 0491-76 08 78
Telefontider till PLF-lokalen:
Tisdagar 14.00 - 17.00

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.
Eller direkt med frankerat kuvert (2 x 6 kronor) till
PLF, Box 23, 572 21 Oskarshamn
Tel. 0491-76 08 78
Edith Carlsson, Kumlemar 304
380 53 FLISERYD Tel. 0491-930 14.

Nästa nummer av PLF-nytt kommer ut den 27 oktober 2010

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 (2 x 6.00 kr = frimärke)!
Avgifterna för svar på brevfrågor  sändes in via plus-
giro.
Pengarna sänds via plusgiro. Meddela på talongen,
vad pengarna är avsedda för. Det kan ibland uppstå
missförstånd om detta.

God fortsättning på sommaren!

    6/9
  13/9
  20/9
  27/9
   4/10
 11/10

18/10
25/10
 1/11
 8/11
15/11
22/11

Ansvariga:

Sam Blixt och J O Dillström
Edith Carlsson  och Birgitta Dahleman
Britt Maria Ekstrand, Gunnar Håkansson
Ingvar Andersson och Anders Rotviker
 Morgan Corneteg och Leif Rydström
Anders Thunberg och Ulf Waltersson

Sam Blixt och J O Dillström
Edith Carlsson  och Birgitta Dahleman
Britt Maria Ekstrand, Gunnar Håkansson
 Ingvar Andersson och Anders Rotviker
Morgan Corneteg och Leif Rydström
Anders Thunberg och Ulf Waltersson

Välkommen till våra lokaler på Stengatan 16 A
Ingång från gaveln mot Kyrkogårdsgatan

 måndagar 18.00 – 20.00

Britt Maria Ekstrand hjälper också till varje måndag.

Vi håller öppet även torsdagar kl. 14.00-16.00 varje udda vecka med början den 16/9.

Välkommen till PLF:s monter i Örebro
Den 28 - 29 augusti presenterar PLF sin verksamhet vid släktforskardagarna i Örebro

Då visar vi upp vår databas och hjälper dig att hitta i den
Vi tillhandahåller litteratur, som anknyter till vår lokala släktforskning

Du kan också köpa våra CD-skivor
Den nya versionen av CD-1 och CD-4 finns då tillgänglig till försäljning

Tisdagsgruppen börjar den 14 /9 kl. 14.00


