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Kallelse 

PLF i Oskarshamn håller föreningsmöte 

Lördagen den 21 september i 

PLF-lokalen, Kyrkogårdsgatan 11 

Mötesförhandlingar kl.1200 

 

Föreningen bjuder på kaffe 

 

Eva Dahlberg håller föredrag om DNA-forskning kl.1300 

Möjlighet till tops-ning för DNA-test ges!!!! 

 

Välkomna  

Styrelsen 

FALLEBO-GÖKEN 
 
Vid föreningsmötet i vår lokal, 18 maj berättade Rose-
Marie Edinius med stor inlevelse om Carl Johan  f. 
Nilsson, sedermera Fallenius/ C.W. Roback, född i 
Fallebo, Kristdala socken - även känd under namnet 
Fallebo Gök. I hans Cv fanns förutom bondson även  
köpman, järndisponent, läkare m m.  
 
Utgångspunkten är hämtad ur Barbro Lindgrens bok om 
densamme. 
Man kan utan överdrift säga att han var ett födgeni 
som hade förmågan att dupera sin omgivning. Hans 
devis var ”Människor tycker om att luras, så ta och 
lura dom”.  
Han drog sig inte ens för att lura sina kamrater, han lät 
dom gärna utföra ”jobbet” medan han tog hand om 
förtjänsten. 
Hans liv låter som taget ur en saga men kanske inte 
med ett gott slut. Så småningom blev han avslöjad och 
tvingades hals över huvud fly till Amerika. Han 
återvände sedan aldrig till fäderneslandet, hustrun 
Greta Cajsa och sonen Carl Wilhelm. Relationen till den 
vuxne sonen var ganska frostig och vid Fallebo-Gökens 
bortgång avböjde Wilhelm att ha något med arvet att 
göra. 
 

OBS!!! Enligt ByggeBo är adressen till vår lokal Stengatan 16 A 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registreringar som är gjorda ska i fortsättningen 

sändas till: 

info@plfoskarshamn.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessutom vill vi uppmärksamma att 

hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult 

under förra året gav ut en bok vars titel är: 

Affärsliv i centrum, med underrubriken: hus, 

affärer, köpmän och hantverkare i Oskars-

hamn från Köpingens dagar till nutid. Här 

skildras stadens framväxt från Hamngatan via 

Kungsgatan, Lilla torget och Köpmangatan. 

Det hela avslutas med Nilssons konditori. En 

utmärkt utgåva som rekommenderas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessutom vill vi uppmärksamma att 

hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult 

I förra numret fick jag hastigt och lustigt hoppa 

in för ”ordförande har ordet”, då ordföranden 

ännu inte har tillfrisknat helt. I samband med 

eller strax innan årsmötet insjuknade Sam och 

rehabiliteringen går åt rätt håll och han 

förväntas vara tillbaka under hösten på sin 

post som ordförande. 

Tills vidare sköts ordförandeskapet av vice 

ordförande.  

Vid förra föreningsmötet hade vi besök av 

Rose-Marie Edinius som höll en elegant 

föreläsning om Fallebo Gök och hon har flera 

”figurer” som hon brukar föreläsa om. Hon 

återkommer med säkerhet vid ett annat tillfälle. 

Nästa föreningsmöte som hålls 21 september 

får vi besök av DNA-forskaren Eva Dahlberg 

som kommer att föreläsa om det senaste inom 

DNA-forskningen.  

REGISTRERING 

I föreningen finns ett antal personer som 

registrerar födda, vigda, döda i vår databas.  

Ni gör en fantastisk insats för föreningen!  och 

föreningen vill härmed tacka er för era fina 

insatser. I fortsättningen vill föreningen att ni 

skickar in de färdiga registreringarna till 

föreningen under adress:  

info@plfoskarshamn.se och endast under den 

adressen. Samtidigt är det viktigt för oss att vi 

får veta vilka ni är som sitter hemma och 

registrerar, därför ber vi er att skicka era namn 

under samma adress, så vi vet vilka ni är. 

 

 

              

     Redaktörn reflekterar  

mailto:info@plfoskarshamn.se


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asphults gård 

Ytskiktet på den ursprungliga 

mangårdsbyggnaden från 1881 har endast 

underhållits med målning. Man har dock 

ändrat om utseendet på övre våningen där 

man satt in en dörr istället för ett fönster 

och på entréplanet fanns tidigare en 

glasveranda med mycket snickarglädje. 

Intill ligger ett hus som tidigare användes 

som ett undantag och daterar sig ännu 

tidigare troligen från slutet av 1700-talet 

där historiens vingslag känns väldigt 

närvarande.  

Gårdarna i Sörvik, som tidigare kallades Södervik, har 

troligen varit bebodda från tidig medeltid. 

Fornborgen som är daterad till 500-600 - talet ligger 

vid inloppet till Sjöboviken och har troligen använts 

till att försvara byn ifrån fientliga angrepp under 

vikingatiden, folkvandringstiden eller tidig medeltid. 

De äldsta kända skriftliga anteckningarna som finns 
om Sörvik i Döderhults socken hittar man i Israel 
Birgerssons jordebok, skriven någon gång mellan 
1320 och 1378. Jordeboken omfattar Israels 
egendomar, varav mellan 35 och 40 gårdar i 
Döderhults socken. Gårdarna hade Israel troligen ärvt 
efter sin mor Ingeborg Bengtsdotter, som i sin tur 
troligen ärvt dem efter sin far Bengt Magnusson. 
Bengt Magnusson och hans far Magnus Bengtsson 
var av den s.k. Folkungaättens lagmansgren. Israel 
Birgersson var bror till den heliga Birgitta. Efter 
Israel ärvdes gårdarna i flera generationer i sort sett 
utan någon ändring i det totala antalet gårdar, 
åtminstone vad beträffar Döderhults socken. 
Det skrivs att gården har åker till 10 spannland, ängar 
till 18 hölass, fiske i saltsjön vid Fläskö och en mjärde 
i Smälteå, nuvarande Applerumsån, samt ollonskog 
och tre halva bistockar. 
 
Nästa gång Sörvik nämns är i den s.k. Sten Stures 

jordebok 1515. Denna jordebok anses grunda sig på 

uppgifter från 1490-talet. I Döderhults socken upptar 

den i stort sett samma gårdar som i Israel Birgerssons 

jordebok. Där nämns en gård i Sörvik som har utsädet 

3 tunnor. Gården som upptas i Sten Stures jordebok 

räntar 6 pund smör och 18 örtugar. Folkungaätten 

ägde under medeltiden ett stort gods-komplex i 

Stranda härad. 

 

 

Asphults gård har anor från ca 1715. Själva 

mangårdsbyggnaden byggdes 1881 och har 

beteckningen Sörvik 4:8. Gården har gått i arv i 10 

generationer där Harald Johansson är 9:e generationen. 

Hans båda döttrar, Lena och Anna tillhör generation nr 

10 och är dess nuvarande ägare. Gården är på ca 60 ha 

och tillhör Sörviks by.  

1783 ägde storskifte rum och 1827 infördes lagen om 
laga skifte, men här blev det inte klart förrän 1835. 

Skiftet förrättades gemensamt för rusthållet och 
frälsegården i byn. 

Vid detta tillfälle bestämdes det att 3 gårdar skulle 

flyttas ut, Asphult – Solberga och Nybygget. Under åren 
1845-1859 genomfördes ett nytt laga skifte, då en 
gård flyttades till Elsemar. 

1977 byggdes ny väg till Asphult från avtagsvägen fram 
till gården. 
På ägorna finns en brunn där det sägs att segelfartyg 
kunde gå in och hämta vatten.  
Fiske bidrog till att förstärka hushåll och ekonomi. 

Vintertid blev det mest lake och gädda och sommartid 

flundra, torsk och ål. 

Där finns även en linbasta där man beredde linet som 

sedan användes i tillverkningen av tyger för allehanda 

ändamål. Den användes av det sk byalaget och man 

hade då bestämt tid för när man skulle samlas. 

Asphults gård brukades av Haralds släkt och var ett 
lantbruk med både skogsbruk och betesmarker. Den 
livnärde Haralds farfars familj med 5 barn, pigor och 
drängar. Den brukades fram till 1960 som lantbruk. 
1970 övertog Harald gården. 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målning på ursprungliga linbastan som troligen har 

forslats från Runnö till den plats den har idag. 
Ursprungstaket var täckt med björknäver, koskit, lera och 

stickor. Numera är det omlagt med s.k. bevarandetak 

Den andra gården i byn ägdes av Birger Ulfsson av 

Ulvåsa-ätten. Han var svenskt riksråd och lagman och 

son till riddaren och lagmannen Ulf Gudmarsson och 

Birgitta Birgersdotter, senare kallad den heliga 

Birgitta. 1376 byter han bort gården till Peter 

Israelsson. 1391 dör han.  

Vid Peter Israelssons begravning i Vadstena 

klosterkyrka 1384, testamenterades gården till 

Vadstena kloster. 19 mars 1412 byter Vadstena kloster 

bort Sörviks klostergods till Birger Trolle och hans hustru 

Ingeborg Arvidsdotter Lejonansikte mot jord i 

Västergötland. 3 år senare upplåter Birger Trolle och 

hans hustru gården till Vadstena kloster, som klostret 

tidigare avträtt till makarna genom ett jordaskifte några 

år tidigare. Gården upptas sedan i Vadstena kloster 

jordeböcker under 1500-talet med räntan 3 pund smör 

och 5 hästars fodring. 

Sörvik nr. 2, frälsegården, ägdes vid 1500-talets mitt av 

ätten Örnflycht, då Bengt Arentsson till Granhammar, 

var ägare till gården. Han var son till Arent Persson (död 

1547)och dennes hustru Barbro Stigsdotter (död 1534) 

omgift med Sigrid Kyle. Han förseglade bland adeln kung 

Gustav I:s testamente 1560 och ständernas bevillning 

och deltog i mönstringen med frälset 1562 oh 1563. Han 

bevistade riksdagarna i Uppsala och Stockholm, gift med 

Ursula Pedersdotter. Han dog ca 1595. 

1560 blev Verner Slatte till Högsrum i Fliseryds socken 

ägare till frälsegården. Gift med sin bror Lyders 

svägerska Carin Kyle. Han ägde omkring 70 gårdar i 

Småland.  

 

 

 

Han förseglade bland adeln kung Gustav I:s testamente 

1560 och var 1564 tillsynsman på Lyckå och Avaskär i 

Blekinge. Efter hans död överfördes gården till arv och 

eget, men återtogs 1682 av förre ägaren Bengt 

Arentsson, som var systerson till Slattes fru. Hans son 

Åke Bengtsson blev sedan ägare till Sörviks frälsegård. 

1602 var han ryttmästare i Livregementet till häst. Han 

stupade 1604 i slaget vid Wittensten i kriget mot Polen. 

 

Ägarlängden för Sörvik nr 1: 

Magnus Bengtsson, lagman i Linköping och fogde på 

Kalmar slott 1247-1263 då han avlider, gift med 

Ragnhild, död 1262. 

Bengt Magnusson (son till Magnus), storman, riksråd 

och lagman i Östergötland, död ca 1294. Han nämns 

som lagman i Östergötland första gången 1269. 11 

september 1288 som medlem av riksrådet. Gift första 

gången med Margareta som dör 1275, Gifter om sig 

med Sigrid den fagra som avlider 1289 och begravd i 

Skänninge dominikankloster. 

Ingeborg Bengtsdotter (dotter till Magnus) död 21 

september 1314 och begravd i Uppsala domkyrkan. 

Hon var gift med Birger Persson till Finsta, död 3 april 

1327. Birger var svensk storman, riksråd och Upplands 

första lagman, samt far till heliga Birgitta. 

Israel Birgersson av Finsta-ätten (son till Birger och 

Ingeborg), storman, lagman i Uppland 1334 och 

riksråd 1344. Död under kung Magnus Erikssons 

korståg mot Ryssland. 

Källhänvisning: Harald Johansson 

Forts. följer…… 

 

 



 
 

En stadsfärd från Högsby på 1890-talet  

Hembygden i gamla tider 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Jönsson och Per Svensson, två välbärgade 

bönder från Flatås by, skulle slå följde den 3 mil långa 

vägen till Oskarshamn på fredagsmorgonen. Båda 

hade på torsdagen lastat var sin vrängehäck med torr 

björkved, som skulle levereras till beställare i staden, 

samt tagit upp en säck rosenpotatis, vilken jämte 

några kullar ägg och en bytta smör skulle säljas på 

torget. Karljönses hustru, Karljönsa benämnd, hade 

gjort upp en lista över varor som skulle inköpas, ty 

hon var skrivkunnig, men Per Svensson måste ha sina 

uppdrag i huvudet. Dessutom skulle Per Svensson 

hålla reda på Karl Jönsson, ty denne blev vid 

ensamma stadsbesök ett lätt byte för Fläsk-Idas 

pojkar, som på torgdagarna lurade fulla bönder att 

byta klockor och annat. Men nu skulle bondfångarna 

få dra veven, trots att Karl Jönsson hade sin kutting 

med, ty Per Svensson, det var en tydlig karl det! 

Men mänsklig uträkning slår slint ibland. Fram på 

natten fick Persvensa värk av sådan art, att Per 

Svensson fick ta fram liggfjädervagnen och åka till 

Högsby efter barnmorskan. För all säkerhets skull 

skickades äldste sonen, Jonte, till Ole-Bengtsa, som 

var privat jordemoder i denna del av socknen och 

mera betrodd av allmogen än den nymodiga 

barnmorskan, som icke iakttog ärvda seder och bruk 

och skulle ha lättskjuts fram och tillbaka samt därtill 

pengar. Ole-Bengtsa nöjde sig med att gå hem och 

vall och fick i lön en mark ull eller en grov brödkaka. 

Den 19-årige Jonte gruffade på far sin: "Så gammel 

som I är, å gå å styre te mä sånt här! Gåren föer ju 

knappt di sex unga här ä förut, å den yngste ä longe 

8 år å går i skolen för fröken Hanna i Basebo. Att I 

inte skäms! A utfattie bier vi. Dele en fjäring i 14 

dele, få I si va vart barn få."  

— "Tyst pojk, å gå ätte Ole-Bengtsa genast. Mor ä 

u barnaåra i rappet, å nu bier dä stopp." 

Så fick Hilma gå till Karl Jönsson med bud att Per 

Svensson omöjligt kunde följa med till staden. Karl  

Jönsson stod ute på farstubron när Hilma kom:  

 

"Då far ja åt stan esammen. Men låss inte om dä 

här i våret förrn ja har åkt. Hej, nu få Per en arvinge 

te, å ja få en gla da i stan. Jag sätter för så fort dä 

dajnes." 

När Karl Jönsson spänt för hästen, ätit sin stadiga 

frukost samt fått en redig matsäck och smörbyttan 

och äggkorgen fastsurrade på lasset, kom Karljönsa ut 

i den tidiga augustimorgonen: 

 "Jaa, ta väl vare på dett nu, å glöm inte dä som ä 

oppskrevet."  

— "Näda, näda, nu åker ja å hämte grindepojken. 

Ja sir att d ä lyse hos Per, så han kör väl rätt nu. Vi 

ska träffs ve väjskälet i skojen. Va inte ängsli du!" 

 Karl Jönsson körde och Karljönsa gick in och lade sig 

på sängen en stund till, lugn i sinnet. Då hon om ett 

par timmar fått spörja hur det stod till i Per 

Svenssons, blev hon så lagom lugn : 

 "Ock-ock-ock att I inte sa te mej om dä! Aldri hade 

han fått fare esammen. En ska få si ocket elände!"  

Men då var Karl Jönsson på god väg till stan, lätt om 

hjärtat där han satt på den knaggiga björkveden med 

ett hästtäcke under sig. Skräddarns Emel, som varit 

med som grindpojk, hade stigit av vid sista grinden 

före landsvägen, ty på denna fanns inga grindar. Han 

hade öppnat 22 grindar och en tolvskilling i fickan för 

besväret. Detta skulle bli till en fjärndel böner och ett 

halvt skålpund socker i Nylanders handlingsbod i 

Basebo. Var inte Nylander uppstigen än så gjorde det 

ingenting. Emel kunde alltid retas med Ringbergs tjur 

så länge. Livet var roligt. När han kom hem skulle han 

få kaffe och rå sig själv åtminstone tre timmar, för far 

var i Bygget och sydde. Fastän sömnig hade han varit 

i morse, det var då visst och sant. 

När Karl Jönsson kom till stan, gick han först till sitt 

vanliga tesäjereställe, där han åt av sin matsäck, fick 

köpa kaffe och blev bjuden på en gök. Nummer ett! 

tänkte han. Så var det tid att lämna veden hos 

lotsålderman, vars gårdsdräng var gammal bekant. 

Gök nr två, som alltid kom igen med ränta så snart 

bolaget öppnades. "Penge kåmmer ja me, ner 

ållerman har vaknat", sa drängen på sin 

Döderhultsdialekt. 

 



 
 

 

 

 

 

— "Visst, visst, dä klickelere noj inte", sa Karl 

Jönsson. Så ner till Juden i Sompen, som tog emot 

allehanda kommissioner från kunterne från thet 

schene lantet. Och där lämnades Karljönsas lista. 

Varorna skulle hämtas senare. Åter till torget, där 

polis Lans höll välvillig uppsikt över köpare och 

säljare. Han hade mycket att styra med, Karl 

Jönsson, men karl var han och nu skulle han visa mor 

att han kunde sköta sej, och ändå ha roligt som en 

herre. Just som kommersen börjat, kom åldermans 

dräng stakande:  

"Her har du penga för veen, å så fråger frua om hon 

kan få ett par tjog ägg te skelit pris. Ho ska legga in 

te vintern begrips." Karl Jönsson rev sig i 2 of 4 

skallen och funderade:  

"Dä däre tjojräknandet dä begriper ja inte, men två 

tjoj ä förlite, å tri kulle ä sex å trettie, å om ho 

köper tri kulle så får ho fyre ägg på handlen, å dä ä 

omtrent va ja har." — "De blir bra tenker ja", 

sa drängen, tog äggen och var snart tillbaka med 

pengar. En uppköpare övertog allt smöret, lagret var 

slut, potatisen hade gått åt som smör och Karl 

Jönsson var en fri man, en landsens herre, född med 

stormtur och segerhuva! 

Nu var det tid att gå in på bolaget och få 

bleckkuttingen fylld med renat för 90 öre litern, 

medan åldermans dräng väntade, så in i dennes 

kammare och där blev det dubbelgök. Hästen stod i 

gott förvar och mumsade på en halv brödkaka. 

Karljönsson stegade in på Vita Björn, tog ut kaffe och 

konjak och pratade med andra lantmän. En 

spendersam bonde, som sade sig vara klack (eg. 

roveklack = Kristdalabo och heta Petter Larsson från 

Lebbershulte by, bjöd på öl och pratet steg i väldiga 

vågor mot taket i krogsalen. En automatisk fonograf 

matades flitigt med femöringar och spelade i ett, fast 

ingen egentligen hörde på. Här var det lustigt, här 

var livet på en pinne! Och Karl Jönsson hade bara tre 

barn, den yngste skulle börja skolan om några dagar. 

Om han skulle slå på stort och köpa dom var sin 

trägubbe eller annat roligt kreatur av 

tolvskillingsgubben (sedermera känd som Axel 

Pettersson, Döderhultarn), som just kom in på 

krogen med en del alster i en korg. 

— "Ska du ha tie skilling styck så köper ja tri å dej å 

bjur på kaffe å brännvin", skrek Karl Jönsson.  

 

 

— "Tack, lite kaffe, men annars e ja nykterist", sa 

Döderhultaren, slog sig ner, sålde figurer och 

studerade de närvarande modellerna. 

— "Tvi attan för nykterister",  sa Petter då 

Döderhultaren gått.  

"Han där glo ju på en som han ville äte opp en. 

Meen, dä hundan va han kan krote gubbe utå 

berkeveen."  

Hästen, den av alla bönder avgudade hästen, den 

nyttiga lyxartikeln, som var vacker som en gud, men 

mycket användbarare, kom, som alltid då bönder 

träffades, på tal. Petter var nyfiken på Karl Jönssons 

häst.  

"Ja den ä mett öga ska du tro. Golte heter han, å 

gul ä han å likar häst finns inte i Kalmre län. Mor 

hasa feck ja mä Karolina när ja giftede mej, å noj 

skulle dä va rolit å ha e marr, så en kunne få en 

fölunge iblann, men dä få ble när Golte lägger å 

besslet för siste gången." Karljönsson skröt.  

Men Petter ville inte vara sämre : "E marr sa du. Du 

ska få si mi! Den kör inte fasen själv i kamp mä en 

gång." 

Så gick gubbarna ut för att bese varandras hästar 

och ordna för hemresan. Hos juden i Sompen 

hämtades de beställda varorna och så körde man till 

krogen 3 of 4 sista styvern, som låg i hemvägen, och 

där uppgjordes förslag till hästbyten och 

kappkörningar. "Inte för att ja byter bort Golte, 

men noj kan ja köre i kamp mä dej ett slaj", sa Karl 

Jönsson.  

— "Ja, du ska få köre mi marr, så kör ja din häst, få 

vi se vem som ä likast", sa Peter.  

— "Må va hänt!".  

Gubbarna satte sig upp i varandras vagnar, som nu 

voro tomma så när som på varorna och ett par 

tomsäckar och hästtäcken. 

 "Vi kör lite sakte tess vi kommer förbi Döderhult", 

sa Petter. "Sen må dä ryke iväj!"  

Forts. följer 

 

 

*) Bynamnet fingerat; är i verkligheten ett annat. 

Källhänsvisning:  
med tillstånd av Högsby Hembygdsförening 
införd i Oskarshamns-Tidningen nr 223 25/9 1946 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gösta Johansson föddes och växte 

upp i Kalmar. Han flyttade så 

småningom till Eksjö tillsammans 

med hustrun Inger Maria där han 

levde fram till sin bortgång. Han var 

medlem i Skrivarnätet Småland och 

har tidigare skrivit: ”Småland skriver 

igen” (2010),” Ordrösen från 

Småland” (2013) och ”Ordströmmar 

från Småland” (2016) 

En historisk roman om herrgårdsfrun 

Kierstin av Osaby 

”Det pågår ett inbördeskrig i Småland som inte 
lämnar någon oberörd. Den föräldrarlösa Kierstin 
värnas av Erland, en kunglig budbärare, 
gudföräldrarna Thure och Magdalena – herrn och frun 
på Bergqvara gods och Anund en vinddriven munk 
som ger Kierstin kunskaper i örters läkande krafter.  

Kierstins passion att bistå sjuka och skadade 
medmänniskor för henne till slottet Tre Kronor där 
Kung Johan söker bot för dottern Lucretia, en mission 
som visar sig bli henne övermäktig” 

 

Boken är fängslande, välskriven i lagom långa kapitel 
som gör den lättläst. Man får bl a stifta bekantskap 
med dåtidens kultur, ritualer och funderingar på det liv 
man tvingas leva.  En känd historisk gestalt som också 
bär en del av historien är Nils Dacke som vi väl alla har 
läst om i skolan. Historiebeskrivningen är både 
skrämmande och kittlande.  

Även för den som inte är så historiskt bevandrad är den 
mycket läsvärd, framför allt som den rör sig runt vår 
egen trakt, där det kanske dyker upp kända karraktärer   
för alla oss som forskar just nu.  
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fyra gånger per år, i en upplaga av 1 300 exemplar.  

Manus till artiklar och andra skriftliga bidrag sändes till  

PLF, Box 23, 572 21 OSKARSHAMN  

eller E-postadress: ulf.waltersson@gmail.com 
Bidrag kan också sändas till e-postadress: info@plfoskarshamn.se  

Utdrag ur artiklar får göras med angivande av källa och författare.  

PLF-nytt 131 utkommer den 23/10 2019.  

I redaktionen: Ulf Waltersson (ansvarig utgivare).  

Övriga styrelsemedlemmar deltar i det redaktionella arbetet.  

Antal poster i databasen är 6 278 943 

PLF:s styrelse och uppdrag under verksamhetsåret 2019 

Namn  Uppdrag  Telefon E-post 

Sam Blixt ordförande, dataansvarig 0491 – 151 28  sam.blixt.34@gmail.com 
Britt Maria Ekstrand vice ordförande 070 - 825 02 21  bm.ekstrand@telia.com 
 ansv. mailfrågor, datoransv. 
 ansv. för försälj. av CD & USB 
Leif Rydström sekreterare 0499 – 131 88  leif.rm@telia.com 
Monica Waltersson vice sekr. 070-868 1972  monica.waltersson@gmail.com 
Ulf Waltersson redaktör 070-948 8442  ulf.waltersson@gmail.com 
Anders Rotviker kassör 0491 – 620 11  anders.rotviker@telia.com 
Sven-Åke Fogelqvist v. kassör, styrelseledamot 0491 – 154 93  fogelqvist.sven-ake@hotmail.se 
Birgitta Dahleman biblioteksansvarig 072 - 339 11 01  b.dahleman@hotmail.com 
Gunnar Håkansson styrelseledamot 0491 – 175 83  gunnarbshakansson@gmail.com 
Ingvar Andersson suppleant 0491 – 183 59  ingvar.an@hotmail.se 
Anna-Stina Johansson suppleant 073 - 831 71 44  anna-stina_johansson@telia.com 
Vakant valberedning 
Vakant valberedning 
Vakant valberedning 
 
 

Stjäla bakaved 

 

Förr i tiden bakade man bröd i en större bakugn i köket. Den 

värmdes upp med bakved, oftast granved.  

En bonde tyckte det var egendomligt att hans religiösa 

grannbonde stal bakved från honom.  

Han gick över till grannen till för att ställa honom till svars,  

varvid han yppade följande: 

Käre vän hur står det egentligen i bibeln? Vaka, själ och bed eller 

står det stjäla bakaved? 
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Välkommen till våra lokaler på Kyrkogårdsgatan 11 

 
Måndagar 1700 - 1900.  Ansvariga: 

 
  2/9 Sam Blixt o Anna-Stina Johansson 21/10 Ulf Waltersson o Birgitta Dahleman 

  9/9 Gunnar Håkansson o B M Ekstrand 28/10 B M Ekstrand o Anna-Stina Johansson 

16/9 Anders Rotviker o Birgitta Dahleman   4/11 Sven-Åke Fogelqvist o Ulf Waltersson 

23/9 Sven-Åke Fogelqvist o B M Ekstrand 11/11 Gunnar Håkansson o Anders Rotviker 

30/9 Sam Blixt o Leif Rydström 18/11 Leif Rydström o Ingvar Andersson 

  7/10 Gunnar Håkansson o Ulf Waltersson 25/11 Sam Blixt o Leif Rydström 

14/10 Ingvar Andersson o Anders Rotviker   2/12 Anna-Stina Johansson o Birgitta Dahleman 

 

Vi har även öppet torsdagar kl 1400 - 1600 udda veckor fr o m den 29/8 

 
12/9 Birgitta Dahleman 24/10 Gunnar Håkansson 

 26/9 Sven-Åke Fogelqvist   7/11 Anna-Stina Johansson 

10/10 Anders Rotviker 21/11 B M Ekstrand 

        

 

Vill ni ha telefonkontakt kan ni ringa dessa tider: 0491-76 08 78 

Tisdagsgruppen startar     3/9 kl.1300 - 1600, B M Ekstrand 

Onsdagsgruppen startar 28/8 kl. 900 - 1200   Ulf Waltersson 

 

 

 

Nya medlemmar  sedan PLF-nytt nr 129 2019 
  

      

3517 Ing-Marie Wennberg Torsgatan 63 113 37 Stockholm 

3515 Sven Erik Lundeholt Badhusgatan 10 B 387 32 Borgholm 

3514 Ylva-Marie Rosenqvist Sanda Stenhuse 989 623 79 Klintehamn 

3513 Kenth Eriksson Kvarngatan 24 361 42 Lindås 

3512 Carl-Gustaf Linde Sparringgatan 12 386 50 Mörbylånga 

3511 Gunilla Ekman Solklinten 18 451 78 Fiskebäckskil 

3510 Göran Wessman Jaktstigen 19 226 52 Lund 

 

 

 

Totalt antal nya medlemmar är 7st  

Antal medlemmar är 1 188 st 

och ej ännu betalda – 158 st 
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TIDPLAN FÖR 2019 

År Vecka Dag Tid Verksamhet Lokal 

2019  32 07-aug 17.00 Styrelsemöte -"- 

  35 28-aug   PLF-Nytt 130   

  35 24-25 aug   Släktforskardagar  Borås Kongress 

  36 04-sep 17.00 Styrelsemöte Kyrkogårdsgatan 

  38 21-sep 14.00 Föreningsmöte -"- 

  40 02-okt 17.00 Styrelsemöte -"- 

  43 23-okt   PLF-Nytt 131   

  45 06-nov 17.00 Styrelsemöte Kyrkogårdsgatan 

  46 16-nov 14.00 Föreningsmöte -"- 

  49 04-dec 17.00 Styrelsemöte -"- 

2020 2 08-jan 17.00 Styrelsemöte -"- 

  5 29-jan   PLF-Nytt 132   

  6 05-feb 17.00 Styrelsemöte -"- 

  7 15-feb 14.00 Årsmöte   

Brevfrågor på databasen har upphört tills vidare!!! 
 

Tel:PLF-lokalen 0491 -76 08 78 Plusgironummer: 400938-7 

Telefontider till PLF-lokalen:  Bankgironummer: 386-0475 

Tisdagar 1300 – 1600  E-post: info@plfoskarshamn.se 

Onsdagar 0900 – 1200 

Olöcka 

Det är inte alltid kyrkan ligger på samma plats som  

kyrkogården. Begravningen förättades i kyrkan och transporten  

skedde förr i tiden oftast med häst och vagn, så ock denna  

gång. När transporten närmade sig kyrkogården och kusken  

skulle svänga in på kyrkogården så bar det sig inte bättre  

än att han körde mot grindstolpen så kraftigt att kistlocket  

hoppade av och gumman vaknade till liv.  

 

Några månader senare avled så gumman igen!  

När transporten med gumman närmade sig samma  

kyrkogård och kusken skulle svänga in genom grinden  

säger änklingen som sitter bredvid kusken:  

Stopp, stopp!!! Ta det försiktigt för det var här olöckan hände!!! 
 



 
 

 

Köp PLFs USB-minnen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid adressändring skicka den till  info@plfoskarshamn.se 

 

 

 

 

I fortsättningen säljer vi endast USB-minnen!!! 
 
USB 1 omfattar norra Kalmar län o 170 socknar  
            i Östergötland  
USB 2 omfattar mellersta Kalmar län o östra Jönköpings län   
USB 3 omfattar södra Kalmar län samt  
            många socknar i Blekinge o Kronoberg 
USB 4  omfattar hela Öland 
För mera detaljer om innehållet gå in på:  
 
http://www.plfoskarshamn.se/   
och klicka på CD-skivor / USB  
  
PLF-medlemmar som har köpt USB 1 – USB 4 tidigare, 
betalar endast 250 kr om de anger både medlemsnummer i 
PLF och serienr på gamla versionen av USB minnet 
 
USB-minnena kostar 450 kr/st  
resp 350 kr/st för medlemmar. 
 
 Porto, 35:- tillkommer för samtliga leveranser 
 
Plusgiro 40 09 38-7, bankgiro 386-0475  
eller Webb-shop CD 

 Returadress  PLF 

vid obeställbarhet:  Box 23 
572 21  OSKARSHAMN 

 

Nästa nummer av PLF-Nytt nr 131 
utkommer 23/10 2019 
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