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Ordföranden har ordet
Då har vi alltså kommit fram till år 2011. ”Åren går
och skägget växer” kunde man ibland säga i min barndom. Det låg ett vemod över tidens flykt i det talesättet, men samtidigt slätade man över det sorgesamma
med lite humor. Humorn tycks alltid ha spelat en stor
roll i synnerhet under besvärliga tider. De gladaste
skratten hörde jag under andra världskriget, när byns
invånare bjöd varandra på julkalas. Byns bönder, som
då hade fått några glas under västen, tycktes ibland
tävla om att komma med det roligaste inlägget.
Det man hittar i gamla kyrkoarkiv brukar sällan få en
att dra på smilbandet, men ibland kan man stöta på
något oväntat. När kyrkobrodern Albert Thornell rotade i gamla handlingar i Vederlövs kyrka, hittade han
en gammal räkning från 1704. Den såg inte mycket ut
för världen, men när han började läsa den framträdde
en skämtare av stora mått. En gammal bysnickare, vars
namn vi inte känner, hade fått i uppdrag att reparera
altartavlan i kyrkan.
Någon större vördnad för de heliga gestalter han arbetade med, tycks han inte ha haft. När han sedan
skulle skriva räkningen för sitt arbete, hade han troligen stärkt sig med starka drycker. I sin skrivelse till
kyrkorådet meddelade han, att han tagir ner Vår Herre
från korset och putsat honom både fram och bak. Det
ville han ha 10.15 skilling för. Att limma fast en tand i
Den Helige Paulus mun kostade 0.20 s. och att reparera hans nederdel och förbättra hans ålderdoms-

skröplighet skulle han ha 2.10 för. Dessutom hade han
gjort en arm till Den Helige Stephen och putsat hans
näsa. Det kostade 4:-. Han hade förbättrat Fader Vår
och gjort om de 10 budorden. Det kostade 0.65 resp.
0.25. Dessutom hade han gett sig på Den Heliga Jungfrun, putsat henne både fram och bak och gjort henne
ett nytt barn. Det var värt 32:-.Att sätta en ny rumpa
på Den Helige Ande kostade 4.25 och att tvätta de 12
apostlarnas öron 2.10.
Egentligen är det underligt att kyrkans män anammade
den hädiska räkningen, och lät den ligga kvar i arkiven. Men man levde på Karl XII:s tid, den tid, då
svenska folket utsattes för mycket svåra vedermödor.
Den gamle bysnickarens humor behövdes säkert, och
troligen var han en uppskattad man i sin hembygd. Det
finns många bortglömda skämtare i vår historia.
T.o.m. i vår behagliga tid behövs det humor, när vardagens problem tränger sig på, och även i vår förening
finns det naturligtvis problem, som måste lösas. Nu
har vi snart årsmöte, och då måste vi se till att allt fungerar. Det stora problemet brukar vara att hitta rätt
man på rätt plats. Vi har många föreningar i vårt land,
men allt färre vill ta på sig de arbetsuppgifter, som en
förening kräver. PLF har hittills haft turen att få fram
tillräckligt många kompetenta och arbetsvilliga medarbetare. Att detta kan fortsätta blir kanske den viktigaste uppgiften på årsmötet den 19 februari.
Anders Thunberg

Effektiv humor som politiskt vapen
Under 1920-talet infördes totalförbud mot försäljning av alkoholhaltiga drycker i en rad länder
bl.a. i USA och Norge. Konsekvenserna blev
mycket negativa, och förbudet avskaffades efter
några år.
Trots nykterhetsrörelsens starka ställning i Sverige
röstade svenska folket nej till ett tolalförbud i augusti 1922. Nej-sidan vann emellertid med en
mycket knapp majoritet - endast 2% övervikt.
Avgörande anses Albert Engströms humorfyllda
affischer ha varit.
Affischen till vänster anses vara den mest slagkraftiga i den svenska affischkonstens historia.
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Verksamhetsberättelse för PLF, Oskarshamn, år 2010
Föreningens styrelse
Anders Thunberg, ordförande, redaktör
Sam Blixt, v. ordf., dataansvarig
Leif Rydström, sekreterare
Edith Carlsson, v. sekr., ansvarig för brevfrågor
Anders Rotviker, kassör
John-Olof Dillström, v. kassör
Britt Maria Ekstrand, ansv. för mailfrågor mm
Birgitta Dahleman, suppl., biblioteksansvarig
Gunnar Håkansson, suppl., ansv. för materiel
Ingvar Andersson, suppleant
Ulf Waltersson, suppleant
Vakant, suppleant

Revisorer
Siw Larsson, sammankallande, Per-Gunnar Jörke
samt revisorsuppleant Bernt Johansson.

Valberedning

cirkelledarkursen. Intresset var mycket stort både från
massmedia och från allmänheten, vilket avspeglades i
antalet besök vid vår monter och antalet sålda CDskivor. Tack vare vårt samarbete med Tjust Släktforskarförening fick vi också hjälp av två representanter därifrån.

Medlemsantalet
Antalet medlemmar var vid årsskiftet 2010 - 2011
cirka 1 650 st. PLF tillhör därmed en av de större
släktforskarföreningarna i Sverige.

Medlemsbladet PLF-nytt
har under året utkommit med fyra nummer och med
Anders Thunberg som redaktör.
Tidningen trycks i 1 900 exemplar.

Ekonomi

Magnus Ekstrand, sammankallande, Karin von Platen
och Ingvar Karlsson

PLF:s ekonomi är mycket god tack vare en framgångsrik försäljning av våra CD-skivor. Den ekonomiska förvaltningen presenteras separat.

Styrelsemöten

Kulturnatten i Oskarshamn

Styrelsen har haft fyra ordinarie protokollförda styrelsemöten och åtta icke protokollförda arbetsmöten.

Den 12 november gick den sedvanliga kulturnatten av
stapeln i Oskarshamn. I år använde sig PLF för första
gången av de egna lokalerna vid Kyrkogårdsgatan.
Ovanligt många besökande visade sitt intresse, och
även nya medlemmar anmälde sig. Som vanligt presenterade några kunniga styrelsemedlemmar våra
släktforskarprogram. Besökarna kunde också köpa
våra böcker och CD-skivor.

Allmänna möten
20100202 - Årsmöte
på Stengatan 16 A, Oskarshamn. Efter mötet berättade sjökaptenen och sjömansprästen Roland Flemk.

20100508 - Föreningsmöte
på Kyrkogårdsgatan 11, Oskarshamn. Efter mötet
berättade Anders Thunberg om sin resa till Egypten

20100911 - Föreningsmöte
på Kyrkogårdsgatan 11, Oskarshamn. Efter mötet
diskuterades aktuella problem.
Individuell släktforskning

20101114 - Föreningsmöte
på Kyrkogårdsgatan 11, Oskarshamn. Efter mötet
diskuterades aktuella problem.
Individuell släktforskning.

Släktforskardagarna
för år 2010 ägde rum den 27 - 29 augusti i Örebro.
PLF deltog med fyra styrelsemedlemmar. Av dessa
deltog två på riksstämman. Vi var representerade även
på ordförandekonferensen, redaktörskonferensen och
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Övriga framträdanden, då PLF presenterat sig för allmänheten
Släktforskningens dag den 20 mars, då ett 30-tal personer besökte och fick assistans på Kyrkogårdsgatan.

Måndagskvällarna
Våra lokaler har stått öppna för allmänheten under 24
måndagskvällar. Då har det också funnits instruktörer
till hands, som hjälpt till med sökning i olika databaser.
Antalet besökande till dessa kvällar har ökat det senaste året.

Torsdagseftermiddagar
Varje udda torsdagseftermiddag har lokalerna också
varit öppna för allmänheten och personal har funnits
till hands för den som behövt hjälp.

Bouppteckningsgruppen
under ledning av Britt Maria Ekstrand träffas varje tisdag förmiddag. Den arbetar också med rättningar till
PLF:s CD-skivor.

Onsdagsgruppen
under ledning av Sam Blixt håller på med registrering
av församlingsböcker för år 1930.

CD-4 43 029 nya poster. De nya utgåvorna har bidragit till en ökad försäljning av våra CD-skivor.

CD-ansvariga
Ansvarig för produktionen av våra CD-skivor är Morgan Corneteg, medan Britt Maria Ekstrand svarar för
statistik och utskick.

Databasen

Fotografering
av dödeböcker i Vadstena har skett under året. Det
materialet datoriseras och kommer att läggas in i våra
kommande CD-skivor.

Våra lokaler
PLF är numera väl försett med ändamålsenliga lokaler.
Vår gamla arbetsstuga vid Stora Torget disponerar vi
fortfarande. Den används främst som lagerlokal. Nästan all aktivitet är nu förlagd till de nya lokalerna på
Kyrkogårdsgatan 11. Dessa är väl utrustade med de
apparater och det material, som behövs för en framgångsrik släktforskning.

Nya utgåvor av CD-1 och CD-4
Under året har PLF givit ut nya versioner av CD-1
och CD-4. CD-1 har tillförts 134 802 nya poster och

Vår databas är en grundpelare i PLF:s verksamhet. Den
har gett föreningen både god ekonomi och många medlemmar. Antalet poster är nu omkring 4 300 000 och
därmed en av Sveriges största. Den utökas hela tiden.
Flera grupper och enskilda personer arbetar med att
lägga in nya poster, så att nya versioner av CD-skivorna kan framställas. Vi behöver dock hjälp av flera
registratorer och även kontrolläsare.
PLF kommer också att arbeta med CD-skivor för
husförhörslängder samt in- och utflyttade.

Avtal med Tjust Släktforskarförening
Under året har ett samarbete med Tjust Släktforskarförening inletts. Avtalet innebär att TSF förser PLF med
material till databasen.

TIDSPLAN FÖR 2011

Arbetsmöten den 2/2, 2/3, 6/4, 4/5, 1/6, 6/7, 3/8, 7/9, 5/10, 2/11, 7/12
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En oförliknelig Pastor loci
Presthistoria från Skara stift
(Tidningen Barometern No 19 år 1889)
Att bland wårt hederwärda presterskap på landsbygden skall uppstå ett och annat original är ju helt naturligt. I städerna är förhållandet annorlunda. Der blifva
prestgubbarna wanligen som annat allvarligt folk, originalen äro mera sällsynta. På landsbygden deremot,
ju längre in i bygderna man kan komma, hittar man
dem ofta än idag, desse gråhårige hedersmän om hvilka
man kan få höra historier, hvilkas sanningsenlighet man
gerna wille betvifla, men icke kan, när de trowärdigaste män berätta dem.
Dåliga drag af desse originele gamle församlingsherdar får man sällan höra. Tvertom: Allting är ärligt, uppriktigt och hedersamt, och wanligen dertill mycket godmodigt.
Och hvem skulle förebrå gamle kyrkoherden Per Gustaf
Landahl i Bredared, "Bredared-presten", det minsta
ont? Nej, aldrig hörde man annat än godt om mannen,
oaktadt alla hans egenheter, ända tills han vid 92 års
ålder år 1885 afled, efter att sedan 1826, då han blef
komminister i Bredared, sålunda i 59 långa år, warit
prest i församlingen; nej han war god och hjelpsam
som någon, och sitt presterliga kall skötte han på gammaldags wis, ärligt och efter bästa förstånd, och war
en hedersman i alla afseenden. Minnet hans, det dör ej
i orterna så lätt; det blir nog genom traditionen qvar ett
par sekler kanske. Ty han war ett original utan like;
åtminstonde hade Skara stift ej ett större att uppvisa
under långerliga tider, och det vill sannerligen ej säga
så litet.
Hans största vurm och glädje här i werlden war att
krångla och brottas med folk, ej vid häradsrätter, hofrätt el. Kongl. Majt - kunde aldrig komma ifråga- nej,
han ville ta ryggtag, liftag, kragtag och alla möjliga tag
för resten med hvarje församlingsbo, som vågade sig i
kast med honom. Stark war han som en björn, och
denna styrka i armar och ben war hans största stolthet
här på jorden. Den wille han jemt och samt wisa alla
menniskor och gjorde det också, om det än så war på
sjelfva kyrkowägen, strax innan det ringde samman.
Om han då t ex fick se Anders i Kaggatorp eller Per i
Gällaryd, dåda kända som starka karlar och med vilka
han mer än en gång warit i kast, kommo wägen gravitetiskt framåt med qvinna och barn och tjenstfolk i en
lång rad efter sig, kunde han ej afhålla sig ifrån att glädligt
utropa: "Ska wi ta ett tag på morgonqvisten Anders eller Per- du!"
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"Ja flinga men!" - svarade Anders eller Per- och kastade av sig den långa wadmalsrocken.
Presten slängde kappa och kaftan på andra sidan diket, slängde handboken efter - prestkragen fick sitta
på- och så barkade gubbarna samman ute på landsvägen, så att sand och småsten yrde rundt om och alla
närstående skockade sig omkring för att se huru
kämparleken skulle sluta.
Wanligen segrade kyrkoherden, men någon gång kunde
han ock blifva den lappande parten. Hviket som helst,
war han mycket belåten med en sådan uppfriskning,
och man kunde wara säker på, att hade han fått den
på wägen till kyrkan, så gick gudstjensten med owanlig
ifver och kläm.
Som nämndt, han blef aldrig i misshumör, om han i ett
rygg- eller kragtag fick motståndaren öfver sig. Om
det war en förmögen pastoratsbo fick han nöja sig med
äran; men war det en utsocknebo eller en långwäga
ifrån - kyrkoherden gick ofta landswägen fram och
åter i närheten af prestgården för att få wägfarande att
brottas med - war det wanliga honorariet 3 kronor
eller "Två banko," som det hette förr itiden. Med det
godmodigaste leende i werlden tog han upp sin
portmonné eller plånbok och betalte segraren, som
dertill öfverhopades med beröm och oftast inbjöds på
traktering i prestgården. Han gladde sig som ett barn,
att det gamla för honom så kära fosterlandet ännu hade
kraftiga män.
Under en promenad i trakten träffade han en gång helt
oväntadt sin gode wän, nu för några år sedan aflidne
komminister Jonas Ternstedt i Skarstad, känd för sin
kolosala styrka. Pastor T. kom jemte en del af sin familj åkande för att gästa anhöriga i orten. Att beskrifva
kyrkoherden Landahls glädje öfver det oförmodade
sammanträffandet wore fåfängt att försöka. Efter de
första antusiastiska helsningarna utbrast han: "Af med
dig genast, Jonas, så får jag ta ett tag med dig!"
En annan mani hade han och det var att skrämma folk
eller snarare att pröfva deras mod. Berättelsens författare kan aldrig glömma huru hans far - äfvenledes
prest i Skara stift - mer än en gång omtalte sitt besök i
Bredareds prestgård en gång på 40:talet.
Min far skulle i kyrkan efter gudstjenstens slut hålla ett
nykterhetsföredrag och war kommen qvällen förut.
Som han i skymningen satt ensam i prestgårdens gästrum, rusar plötsligt in en mörk fantastiskt klädd röfvare
med spänd pistol i ena handen och i den andra svängande en blank dolk. Min far kände af hörsagas godt
till alla Bredaredsprestens egenheter och begrep så-

lunda genast hvem röfvaren war. Han bad honom
allwarligt lägga bort det opassande skämtet. "Nå så
bror lille, wille blott se om du war en kruka eller en
karl", blef svaret.
"Hwem kunde sen tro" - berättade far - "att en sådan
bråkmakare kunde dagen derpå hålla en sådan genomgående kristlig predikan? Ja, det var mer än märkligt. Ej ett spår kunde då upptäckas af den excentriske
mannen, som inför altaret och på sin predikostol war
allwaret sjelft, och som dertill war werkligen gripen af
sitt ämne".
Ordning och skick höll wår pastor loci strängt i sin
församling. Han war både länsman och prest och här
dugde ej att reformera. Stämma folk inför rätta, det
gjorde han visst inte: han war rättvisa sjelf och den
wisste litet hvar satt i hans spanska rörkäpp. Denna
har nog mer än en lefvande Bredaredbo än idag en
kanske just ej så angenäm hågkomst af. Det påstods
att hr kyrkoherden ofta lade upp deliquenterna alldeles som skolpojkar och sen klappade på dem eftertryckligt, när de brutit mot sedlighet, beträdts med lönnkrögeri, bråkat och slagits på marknader eller i fyllan
gjort annat ofog. Det war naturligtvis endast karlarne
som undergingo bastonad, med qvinnfolken var det
litet wärre att komma till rätta med, men de blefvo nypta
i öron och armar och luggade och så hade man ju andra straffarteer att taga till vid kommunionförhör. Då
kunde de få weta hur de handlat hade.
Der war någon som en gång förebrådde hr kyrkoherden för det han gick något för bröstgänges till väga
med käppen i sina församlingar. "Jag är en andens
stridsman, och har wår Herre gifvit mig kraft i armen,
så skall den brukas", blef svaret och detta sagt med
en min, som förbjöd vidare resonnemang om den saken.
Postmördaren Löf stälde efter sin sista hemska bedrift
i hemtrakterna kosan till Bredared. Om hans häktande
war utfärdad order åt alla håll och hans signalement
noga bedkrifvet.
Kyrkoherden war en dag på jagt - det var ju gifvet att
sådan sportsman som han i rygg- och kragtag äfven
skulle wara jägare och fiskare - då han plötsligt får se
en man gående på en skogsstig med bössa på ryggen.
Han mönstrade noga den mötande och tyckte att hans
utseende enligt beskrifningen war likt den efterlystes.
"God dag"! - säger kyrkoherden wänligt - "på jagt ser
jag"?
”Ja, jag går wägen fram, och får jag syn på något så
skjuter jag", svarade mannen.

"Ja, jag ser rätt så. Från annan församling tror jag"?
"Ja, från socknen intill".
"Wi äro jägare båda, då jaga wi tillsammans, bättre tur
då. Jag får alltid gå ensam".
"Ja, det kan wi la göra då", svarade mannen liksom
undvikande.
"Men hvad är det för en bössa du har? Den skjuter du
inte i wildt med".
"Med den"? - Mannen såg förargad på sitt gevär.
"Jo, den bössan duger inte".
"Den, då kan jag wisa"! Mannen tycktes bli uppretad.
"Jag will slå wad med dig om 2 riksgälds, att den ej
kan skjuta den skogsskatan som flyger der".
" Då ska' ja' wisa," sade mannen, lade an - pang skatan for död till marken.
"Ser man bara, hon dugde allt. Men nu duger jag att
knipa dig, du är postmördaren Löf och jag är den gamle
presten i Bredared! Marsch före mig, jag är ej att leka
med, må du tro!"
Löf - ty det war han - stod slagen af förwåning och
wille ej röra sig från platsen.
Kyrkoherden tog ett par steg bakåt och höll sitt gewär
färdigt till anläggning.
"Gå genast wägen fram;" ropade han med stentornsstämma; "du är i mitt wåld, det kan du wäl inse, när jag
har skott och du icke. Gå genast; vid minsta tecken till
flykt fäller jag dig."
*****
Denna historia hittade Gunnar Håkansson, ledamot i PLF:s styrelse, när han sökte sina anor i
Ventlinge församling på södra Öland. De fanns i
födelse- och dopbok CI:2 (1822-1860) sid 291, för
Ås församling.
Att det har funnits färgstarka präster även i
våra trakter ser man, när man läser Sven
Bankeströms skildring om prästsläkten Meurling, som oavbrutet i 371 år tjänade som
kyrkoherdar i Kristdala församling. Mellan
åren 1582 och 1953 var det samma prästsläkt,
som verkade här.
När Sveriges Släktforskarförbund hade Riksstämma i Oskarshamn 1991 höll Sven Bankeström en rad föredrag, som beskrev denna
prästsläkt. Föredragen finns samlade i ett
häfte med titeln:
SEX MEURLINGAR
SOM SJÄLASÖRJARE I KRISTDALA
Häftet kostar 50 kr + porto och kan köpas hos PLF.
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Nya medlemmar i PLF

Antalet medlemmar i PLF är den 13 januari 1 589
Släktforskningens dag
Släktforskningens dag inträffar varje år den tredje lördagen i mars. På Släktforskningens dag håller bl.a. släktforskarföreningar, hembygdsföreningar och bibliotek öppet hus
och andra aktiviteter för släktforskningsintresserade.

Välkomna alltså till vår Arbetsstuga på Kyrkogårdsgatan 11
lördagen den 19 mars mellan klockan 10.00 och 16.00.
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Nytt eller uppdaterat efter PLF-nytt nr 94

Antalet poster i databasen är den 13 januari 4 323 160

Norrköping förbereder sig för Släktforskardagarna
Årets Släktforskardagar äger rum den 26-28 augusti i konferensanläggningen “Louis De Geer konsert & kongress” i Norrköping. Många släktforskarföreningar från hela Norden och en rad specialinriktade företag kommer då att vara på plats. Det
är Norrköpings kommun och turistorganisationen
“Upplev Norrköping”, som står för arrangemanget,
och officiell invigare blir landshövdingen i Östergötland, Elisabeth Nilsson.
Årets tema är “Norrköping – STADEN VID
STRÖMMEN – industrialismens vagga i
Sverige”och det temat kommer att återfinnas på olika
sätt i föreläsningar, rundvandringar, montrar och utställningar. Under helgen anordnas ett 10-tal föredrag med kvalificerade föreläsare. Besökare kommer under lördagen och söndagen erbjudas möjligheter att prova på släktforskning – SLÄKTSÖK i 10 st specialladdade datorer under ledning av erfarna instruktörer.En särskild aktivitet riktat mot unga
släktforskare och skolungdomar har påbörjats efter
ett initiativ från Släktforskarna i Norrköping.

Louis De Geer konsert & kongress
Programmet kommer att bli det sedvanliga, där Släktforskarförbundets riksstämma blir en av höjdpunkterna.
Eftersom förbundet i år firar sitt 25-årsjubileum, kommer detta att uppmärksammas i olika sammanhang och
sätta en extra feststämning på dagarna i Norrköping.
PLF kommer som vanligt att deltaga med en manstark
trupp och visa upp sin verksamhet och inte minst sin
databas, en av de största och mest kända i landet.
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Välkommen till våra lokaler på Kyrkogårdsgatan 11
måndagar 18.00 – 20.00
Här finns datorer, program och assistens till ditt förfogande

Ansvariga:

31/1
7/2
14/2
21/2
28/2
7/3

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

14/3
21/3
28/3
4/4
11/4
18/4

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

Britt Maria Ekstrand hjälper också till varje måndag.
Vi håller öppet även torsdagar kl. 14.00-16.00 varje udda vecka med början den 3/2.
Brevfrågor på databasen sänds till
PLF, Box 23, 572 21 OSKARSHAMN
Tel. Arbetsstugan 0491-76 08 78

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

Telefontider till PLF-lokalen:
Tisdagar 14.00 - 17.00

Vi tar 80 kronor för samma tjänster till icke medlemmar.

Plusgironummer 40 09 38–7
Bankgironummer 386-0475
E-post: info@plfoskarshamn.se

Sänd också med ett
frankerat svarskuvert (2 x 6.00 kr = frimärke)!

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.

Avgifterna för svar på brevfrågor sändes in via plusgiro.
Pengarna sänds via plusgiro. Meddela på talongen,
vad pengarna är avsedda för. Det kan ibland uppstå
missförstånd om detta.

Nästa nummer av PLF-nytt
kommer ut den 13 april.

