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Ordföranden spalt...

Gullan Olsson
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Jag skulle vilja inleda det nya
året med att från styrelsen tacka
våra stugvärdar i vår
föreningslokal. Det är tack vare
er som vi vid olika tider på
dagen kan komma till lokalen
och söka i olika källor. Ni är till
stor hjälp i föreningens
aktiviteter för medlemmarna.

Från förbundet har nyligen en
ny CD-skiva kommit ut;
Begravda i Sverige. Vår
förening har köpt in ett antal
skivor, som våra medlemmar
tjänar på att köpa genom oss
eftersom vi som förening får
rabatt. Hör av er till någon i
styrelsen om du är intresserad.

Som forskare lägger vi ner
mycket tid på att från olika CD-
skivor mata in information om
våra förfäders födelse, dop,
vigsel, död och begravning.
Men allt som hände mellan
dessa viktiga stolpar i ett liv?
Hur tar vi reda på det? Ja, som
vana forskare vet vi nog var vi
kan leta.

Men det som jag närmast tänkte
på är den muntliga traditionen.
Det kommer aldrig att
produceras någon CD-skiva som
kan ersätta vad människan kan
berätta.

Här går en tacksam tanke till
min mamma som redan i min
barndom började berätta om vad
hon upplevde som barn. Inte
bara en gång. Jag tror att jag var
en intresserad lyssnare.

Är mina barn och barnbarn idag
lika intresserade lyssnare? Jag
tror det är bäst att jag

dokumenterar allt jag hört
berättas skriftligt.

Hur lekte min mamma som
barn? Jag har bett min mamma
rita av den hemmabyggda kälke
som byns barn samlades kring
när det var is på gölen. En
slängkälke som var fastsatt i
isen och kallades dröj.

Mina barnbarns favoritlek vid
jul har blivit ”Boby” som min
mamma har lärt dem.

 ”Boby med slumpen,

gumman satt i sumpen,

hur många dar satt hon där?”

Leken går ut på att gissa hur
många nötter som göms i
deltagarnas händer. Leken är
slut när någon vunnit alla
nötterna.

I maj gick ungdomarna med
korg runt i byn till gårdarna och
sjöng ”maj”. Gårdsfolket
väcktes av sången och
ungdomarna fick antingen ägg,
som sedan såldes, pengar eller
inget alls. Var folket snåla, så
gjorde ungdomarna hyss för
dem.

Sista versen lyder:

Ligg och ligg du late stut

Maj är välkommen

Tills loppor och lus de drar dig
ut

Linden den bär gröna löv om
våren

Vissa saker väntade min
mamma med att berätta tills jag
blev vuxen. Det ska vi bl a
samtala kring vid nästa pratkväll
där ämnet är Skrock,
vidskepelse och skrönor.
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Pratkvällar
Vi fortsätter succekvällarna i

forskarstugan

Måndag 23 febr kl 19.00
Tema: Skrock, vidskepelser m.m.
Värd: Gullan Olsson

Måndag 30 mars kl 19.00
Tema: Jord och familj - då och nu.
Något om lag och rätt av intresse
för släktforskare
Värdar: Gerd och J-Å Wickléus

Måndag 4 maj kl 19.00
Tema:  Soldater, båtsmän m.m.

Släktforskningens
dag

Dag:  Lördagen 21 mars
Tid:    10.00-14.00
Tema: Vad heter din mormors-
mor?
Program: Se anslag på ditt biblio-
tek

Öppet hus i Forskarstugan

Anbytarträff
För släktforskare och hembygdsintresserade av socknarna i Södra

Möre med angränsande församlingar i Kronoberg och Blekinge län

Dag:   Lördag 18 april i Torsås
Tid:    10.00 - 15.00
Plats:  Möre Resurscentrum

Vårträffen
Plats:  Högalids folkhögskola
Dag: Lördag 28 mars
Tid: 09.00 - 16.00
Program:
Bengt Bengtsson om Kalmar Lexikon - en uppslagsbok om Kalmar
kommun
Olle Madeland om Madesjö i gamla tider
Lars Nordström om Swedish Roots in Oregon. Han Han bor i USA
och är engagerad i emigration särskilt till Oregon. Ska också föreläsa
i Göteborg och Växjö under sin vistelse i Sverige. Förbered er gärna
genom att läsa på hans hemsida:       www.swedishrootsinoregon.org
Föreläsningen är på svenska.

Se även separat inbjudan

Årsmöte
Plats: Ölands Folkhögskola
Dag:  Fredag 3 april
Tid:  kl 18.00
- Sedvanliga årsmötesförhand-
lingar
- Christina Erlandsson, Borgholm
berättar om Torpare under Borg-
holms kungsgård
- Kaffe med fralla

Se även separat inbjudan

Vårprogammet

Vägbeskrivning: Mitt i Torsås samhälle, mellan Konsum och Ica,
utmed vägen mot Bergkvara. Skyltar sätts upp vid parkering och
entré.

Förmiddagskaffe med fralla vid ankomsten och eftermiddagskaffe,
ingår i avgiften 100 kr, som betalas vid ankomsten.

Anmälan göres senast den 4 april till:

Conny Gustavsson                         Nils Eriksson

Tors gränd 3, 38532 Torsås            Spårvägen 8, 38550 Söderåkra

0486-10830                                     0486-21068

conny.gu@telia.com                    maijron.nils@telia.com

Anmälan görs per telefon, via e-mail eller bifogad anmäln.blankett.
Den kan också laddas ner från vår hemsida:              www.klgf.com
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Släktforskarhjälpen
på biblioteken

KLGFs Forskarstuga
Ståthållareg. 52 A, Kalmar

Öppettider:
Måndagar kl. 13.30 – 19.00
Tisdagar kl. 09.00 – 16.30
Onsdagar kl. 10.00 – 20.00
Torsdagar kl. 10.00 – 21.00

OBS! Tiderna kan vara ändrade efter
att tidningen kommit ut.

Vill du vara alldeles säker på att
få en plats så ring och kolla först

Tfn: 070- 282 97 25

Vi kommer  i fortsättningen att
kräva dig på personnummer vid
våra träffar. Vi är tvungna att rap-
portera detta till studieförbundet.

Det är inget som vi själva har hit-
tat på, utan reglerna är sådana,
utan personnummer - inga bidrag.

Våren 2009

Biblioteket i Kalmar
Måndag 2 febr kl 17-20
Måndag 9 febr kl 13-15
Måndag 16 febr kl 17-20
Måndag 2 mars kl 17-20
Måndag 9 mars kl 13-15
Måndag 16 mars kl 17-20
Måndag 6 april kl 17-20
Måndag 20 april kl 13-15
Måndag 27 april kl 17-20

Biblioteket i Nybro
Torsdag 19 febr kl 17-19
Tisdag 19 mars kl 17-19
Onsdag 16 april kl 17-19

Biblioteket i Emmaboda
Onsdag 4 febr kl 17.30-21
Onsdag 4 mars kl 17.30-21
Onsdag 1 april kl 17.30-21

Biblioteket i Torsås
Onsdag 11 febr kl 17-19
Onsdag 11 mars kl 17-19
Onsdag 8 april kl 17-19

Biblioteket i Borgholm
Lördag 28 mars kl 11-13

Biblioteket i Mörbylånga
Lördag 7 febr kl 11-13
Lördag 4 april kl 11-13

Biblioteket i Färjestaden
Lördag 7 mars kl 11-13

Vi behöver hjälp på biblioteken.
Vi vill att DU ställer upp någon
eller ett par gångeroch hjälper till.
Ta kontakt med Jan Jutefors så får
du vidare hänvisning.

Vill DU vara med
att påverka?

Ge oss förslag på programpunk-
ter du vill att vi ska genomföra.

Vi behöver tips på bra, trevliga
och  intressanta  föreläsare till
våra träffar.

Vill du att vi ska ge oss i kast
med nya områden? Vad skulle det
vara i så fall?

Vad kan DU göra för förening-
en?
Hör av dig rill någon i styrelsen!

TEMA-nummer om
militärer

KLGF-bladet kommer med ett
temanummer till våren om solda-
ter, båtsmän m.m.

Vi behöver berättelser. Varför
inte om F 12 t.ex., eller någon som
gjort lumpen på I 11 eller I 12.

Korta nyheter

har gått som serie på SVT. Det var
Clary Jansson som undersökte sin
släkt och det resulterade i fem en-
timmes-program.

Om intresse finns skulle vi kun-
na ordna en visning av program-
men i lokalen.

Morfars farfars far och jag

Begravda i Sverige
Denna CD-skiva finns nu instal-
lerad både i forskarlokalen och på
Biblioteket i Kalmar

DISBYT
Föreningen DIS stora databas när-
mar sig nu 20 miljoner poster,
d.v.s. nästan hälften av alla män-
niskor som levat i Sverige under
1700- och 1800-talen.

Alla kan bidra med material till
denna databas. Du måste inte an-
vända Disgen, utan det går bra
med vilket program som helt.

Du måste dock vara medlem för
att få skicka in och för att få ut-
nyttja databasen.

Släktforskardagarna
I år är släktforskardagarna i Fal-
köping och förhoppniingsvis är
KLGF med på ett hörn i år, med
ett eget bord.

PLF
håller sitt årsmöte lördagen den 14
februari kl 10.00 i sina lokaler på
Stengatan 16 A.

AD OnLine
Har du haft problem med att din
dator har varit långsam när du har
använt Arkiv Digital, så medde-
lar de nu att dessa problem ska
vara lösta.
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Om vedermödorna för Gotlands postgång på 1600-talet

När man studerar korresponden-
sen mellan olika kollegier och läns-
styrelser frapperas man av hur
omfattande, förhållandevis pålitlig
och t o m relativt snabb postgång-
en var även under 1600-talet.

Den var naturligtvis helt avgö-
rande för sammanhållandet av det
jämförelsevis väladministrerade
riket med stormaktsambitioner.

Gotlandsposten i gamla tider…

Posten till och från Gotland kunde
på den tiden befordras med regelrät-
ta posttransportmedel eller med han-
dels- eller krigsskepp. Med fastlan-
det fanns dock ingen direkt postför-
bindelse förrän i början av 1700-ta-
let – utom i undantagsfall var Got-
land beroende av postförmedling via
Öland. Den vanligaste länken var den
mellan Klinte och Böda hamnar.
Postgången mellan öarna sköttes av
s.k. postbönder, som mot vissa skat-

telättnader hade att svara för en re-
gelbunden postgång. Man kan anta
att målet var åtminstone en posttur
per vecka.

De farkoster som användes var inte
stora, även om de kunde ta några få
passagerare utöver posten liksom
mindre mängder dyrbart gods. Man
hade att kämpa mot elementen och
framkomsten hotades inte bara av
ruskiga stormar utan av motvind och
alltför svaga vindar, för att inte tala
om problemet med ishinder vinter-
tid. Kraven på trafikens upprätthål-
lande var inte nådiga och det skulle
mycket till för att förlåta en uppskju-
ten avgång. Som om inte allt detta
vore nog, tillkom med förfärande
regelbundenhet en ytterligare plåga
för ”postjagarna” – fiender till sjöss.

… och i svåra tider

Åren 1674-1679 var för Sverige både
påfrestande och farliga. Under Karl
XI var Sverige från 1675, i allians
med bl a Frankrike, indraget i ett
europeiskt storkrig mot flera stater -
Brandenburg, Danmark, Nederlän-
derna, Spanien och flera tyska furst-
endömen. Danmark var den gente-
mot Sverige aggressivaste parten och
besatt en formidabel flotta. I Öster-
sjön uppträdde dock t o m holländ-
ska flottenheter tillsammans med de
danska. Danmarks mål var bl a att
återta Gotland, Blekinge och Skåne
samt att erövra Öland. I augusti 1675
hade man satt hela sin flotta i Öster-
sjön och den 2 september förklarade
man krig mot Sverige. Målet var in-
ledningsvis att förhindra överskepp-
ning av svensk trupp till Tyskland,
men som preparering för de strate-
giska planerna gentemot det svens-
ka hemlandet gjordes härjningar för

samt hur två postbåtar från Öland kapades 1675-76

av   Lars-Olof Eriksson,
Stockholm

 Tvåmänning - - - Föreningen Allmogebåtar, Bassholmen
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att skaffa underrättelser och för att
underminera de svenska krigsförbe-
redelserna. Detta drabbade bl a post-
gången i svenska farvatten.

Den 1 maj 1676 föll Gotland i dans-
karnas händer.

Den 1 juni 1676 stod det för Sverige
katastrofala slaget mot den dansk-
holländska flottan under den hol-
ländske amiralen Cornelis Tromp vid
Ölands södra udde, varvid flaggskep-
pet Stora Kronan - som en ryslig
symbol för det totala nederlaget -
sprang i luften.

Därefter hade Danmark det totala
herraväldet över Östersjön – en ka-
tastrof för såväl Sveriges krigföring
som dess handel. Att det under såda-
na omständigheter kunde föras post
till sjöss är ett mindre under.

Ett postöde

En glimt av det materiella och
mänskliga priset för denna dödsför-
aktande strävan ger följande proto-
koll från ett Ölandsting. Man kan ana
att dessa postjagare var både dristi-
ga och skickliga till sjöss.

Vid vintertinget den 5, 6 och 7 Fe-
bruarij 1677 i Ölands norra mot … :

[§12] ”Framtredde Oluf Wänners i
Alfwara postbonde och klageligen
gaf tillkänna, hurusåßom mehr än ett
åhr sedan, då han skulle segla medh
Postbåten ifrån Gåttlandh till Öh-
landh, blef han af dhe danska Cap-
rar uthi Siön fasttagen och till Born-
holm förd, då fienden af honom Bå-
åth, Segell och all annor tÿg, så och
wedh paß 20 Dlr S:mt som han medh
sig haft at kiöpa Salt och span-
nemåhl, tog, hwarest han fången sut-
tet ett åhr och 5 wekor, och sedan
derifrån rÿmbdt. Hafwer och sedan
förledne Sommar hans Son i Siön
blefwet tagen af dhe danska Caprar,
när han medh posten skulle öfwer-
löpa, och ehuruwähl han straxt slapp
ifrån dem blef lijchawäll båten sun-

derstött, Åren sunderbruten, Seglet
sunderrijfwet, Kläder och skiorta
med maat, Compas och Kista honom
ifråntaget, at han sig i största lijfs-
fahra till Landet Salvera kunde, an-
hollandes her öfwer om Häradzbe-
wijß, at han hos höga öfwerheeten
om någon Hielp för sin stora tagne
skada uthi största ödmiukheet skie
kan. Lendzman Anders Malachiæ-
ßon medh Nembdemennen Anders
Waste, Erich Månßon och Swen
Nilßon iempte Allmogen i Nordeste
Häradh sampteliga bewittnade, at
Oluf Wänners medh Sonen, då dhe
på åthskillige tijder skulle posten
öfwerföra, ähro af Caprarne öfwer-
komna, som dem antastade, båten
medh Seglen och annat af fadren ta-
get och sedan honom till Bornholm
fördt, huarest han sedan lenge warit.
Öfwer huilken berättellße, Oluf
Wänners på begäran bewilliades
Häradz Attestatum under Norra Mot-
hets wanlige insegel.”

”Alfwara” – by i Böda socken, vari-
från postbåtarna utgick

”mehr än ett åhr sedan” - innebär
under vintern 1675-1676, då inte
bara stormar utan ismassor utgjor-
de hot och hinder

”ett åhr och 5 wekor…sedan der-
ifrån rÿmbdt” – torde betyda att Oluf
Wänners kapades i december 1675

”förledne Sommar… när han medh
posten skulle öfwerlöpa”- inträffar
under den period under vilken Got-
land var danskt !

”Åren” – troligen styråran

”sig…. till Landet salvera” – rädda
sig iland

”Malachiæßon” – av Malaki, nam-
net på en av profeterna i Gamla tes-
tamentet

Otryckta källor
Renoverade domböcker i Göta hov-
rätts arkiv, EVIIAAAE 32a Kalmar
län: Öland 1675-1677

Tryckta källor
Jansson, Christer: Över Östersjön till
Gotland (Kristianstad 1996)
Sundberg, Ulf: Svenska krig 1521-
1814 (Stockholm 1998)
Lybeck, Otto et al: Svenska flottans
historia I:2 (Malmö 1945)

Artikeln har tidigare varit införd i
HAIMDAGAR (nr 1, 2005), den got-
ländska hembygdstidskriften ”om
den gotländska existensen - um allt i
alle tidar”.

Postskriptum

Materialet till ovanstående artikel
framtogs 2004.

Vid utredandet av en Gotlandsfa-
milj 2008 påträffades målet om en
obesläktad tjuv, som varit på omfat-
tande turné över hela Gotland. Han
hette Pehr Otteson Krumfooth och
var på rymmen från Holmen i Kal-
mar via Öland och hade stulit var han
drog fram – det tog två ting att reda
ut alla stölder.

Den 24 september 1683 påstår han
att han inte stulit något på Öland och
att han rest med ”Postbondhen Oluff
Wännelß”. Det framkommer dock att
han stulit 1 öre av denne. Vid det
andra tinget, den 16 oktober, erinrar
han sig att han stulit 2 öre av ”Oloff
Wänners Hustro”. Inget nämns om
postbondens exakta hemort – med
det aktuella Gotlandsperspektivet
gick tankarna till en Olof i Vännes i
Sundre på södra Gotland.

Den i kaparhistorien omtalade post-
bonden kom omedelbart till minnes
– kunde det ha varit fel att placera
honom på Öland?

fortsättning på sid 11
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Från Barometern 2/11 1943

Den vid tiden för kyrkobygget
mest bekanta personen i Örsjö var
gästgivaren eller som han själv vil-
le tituleras källarmästaren Peter
Carlsson. Alla kände honom och
hans historier, ty han kunde kon-
sten att berätta historier. Ja så pass
att han till slut kanske rent av själv
trodde dem vara sanna.

Det var inte blott i Örsjö Peter Carls-
son var bekant, nej på vida högre ort,
i självaste kungaborgen var han vän
och där bodde han när han gästade
huvudstaden, - om man fick tro ho-
nom själv. Det var särskilt med Karl
XV som han var vän. Vidare var han
kusin med ett stadsråd Carlsson, så
på den tiden var Örsjö väl represen-
terat å högsta ort i riket.

Att Örsjö kyrka och församling kom
till, ansåg Peter Carlsson som sitt
verk. Detta hade emellertid sin för-
historia.

Peter Carlsson och prosten Sand-
berg i Madesjö vore nämligen allt
annat än vänner. Sandberg var fien-
de till allt vad sprit hette och Peter
Carlsson å sin sida ville på inga vill-
kor avstå från sina av konungen på
livstid erhållna rättigheter att hålla
krog i Örsjö. Under sådana förhål-
landen förstår man att de ömsesidi-
ga sympatierna ej vore så stora.

Peter Carlsson var en klok och för-
ståndig man, som kunde umgås med
både hög och låg och var som en för-
eningslänk mellan dem. Som histo-
rieberättare var han oöverträffad,
men de flesta av hans historier är nog
nu glömda i hans bygd, ty de senare
åren har tiden flugit så snabbt från
allt gammalt.

Det kan kanske dock glädja en hel
del av dem, som nu leva och verka i
Peter Carlssons hembygd, att höra

några av dem återges. Dock först
något om Peter Carlssons egen livs-
historia.

Peter Carlsson var född i Bäckebo
församling år 1814 samt dog i Örsjö
1899. Omkring 1840 kom han som
fattig bonde åkande till Örsjö. Han
åkte, berättas det, i en dålig kärra
efter en häst som var nästan lika
mager som han själv. Hur det nu var
lyckades han emellertid tillhandla sig
gästgiveriet av dåvarande ägaren Jo-
han Jonsson. Till en början var det
nog ganska knappt för den nye gäst-
givaren, ty det sägs att han ej kunde
köpa mer än tio kannor brännvin åt
gången och dem köpte han av Olaus
Jonsson i Virrmo.

Men Peter Carlsson hade framgång
i sin affär, och snart förspordes att
han var mäkta rik. Den gamla något
ålderdomssvaga gästgivaregården
såldes och så byggde han den nuva-
rande, som nog på sin tid var sam-
hällets mest pampiga byggnad.

Peter Carlsson var ingen snål man.
När kyrkan byggdes skänkte han
tornuret till den och det kostade
1.100 kronor, en ej liten summa på
den tiden.

Vid sin död lämnade Carlsson ef-
ter sig 50.000 kronor, detta trots att
han inte alltid skött sin affär så nog-
grant. Han kunde ibland låta den vara
stängd långa tider - kanske var det
då han hälsade på sin vän kungen.

Peter Carlsson ville inte åldras. När
han på äldre dagar tillfrågades om sin
ålder, svarade han alltid “sextio år”.
Han ville ej bli äldre. Carlsson var
gift två gånger.

Peter Carlsson på besök
hos Karl XV

När Örsjö skulle bilda egen försam-
ling fick Peter Carlsson det förtro-
endet att resa till högsta myndighet
och ordna saken, Kanske det var för

att han skrutit om sin bekantskap
med kungen och om huru de vore
jaktkamrater, som man ansåg att det
var lämpligt att han reste.

Och om den resan berättade han!
Det var ej lätt för en så bemärkt per-
son som Peter Carlsson att resa till
Stockholm obemärkt. Han blev upp-
märksammad av landshövdingar, bi-
skopar, fjärdingsmän och kyrkvak-
tare m.fl. i de städer han reste ige-
nom. Så fort de fingo se en skymt av
Peter Carlsson, i kupéfönstret vinka-
de de till honom och så bar det in på
någon krog, där man naturligtvis
skulle dricka duskål med honom, så
den resan tog sin tid. Det blev skålar
både till Peter Carlsson, Kungens och
Stockholms ära. Och så hade de bju-
dande värdarna alltid något önske-
mål, som de ville ha framfört till ma-
jestätet. Det gällde i de flesta fall
deras befordran till högre trappsteg i
samhället. Landshövdingen ville bli
statsminister, biskopen ärkebiskop,
fjärdingsmannen ansåg sig lämplig
till poliskommissarie i Stockholm
och kyrkvaktaren ville ha dispens för
“prästexamen” eller åtminstone få bli
koportör. Och så bådo de att Peter
skulle lägga ett gott ord för dem hos
kungen, Viket han naturligtvis lova-
de.

När så Peter Carlsson äntligen kom
till huvudstaden möttes han vid sta-
tionen av en kunglig kammarherre,
som beställde åkardroska och i kung-
ens namn förde honom till ett myck-
et fint hotell. Hur kungen fått reda
på att Peter Carlsson var på väg till
Stockholm blev inte klart. Själv an-
tog han att någon biskop eller lands-
hövding telegraferat och förberett
kungen på hans ankomst

På det fina hotellet blev det ett sty-
rande när kammarherren och Peter
Carlsson kommo. Brännvin av finas-
te sorten samt socker i silverskål sat-
tes fram, och betjäningen bockade
och krusade för den höga gästen. På

Gästgivar´n i Örsjö och kungligheten
Några dråpliga historier om en duktig men fantasirik örsjöbo.
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kungens vägnar hälsade kammarher-
ren  i ett tal Peter Carlsson välkom-
men till huvudstaden. Så festligt har
nog ingen örsjöbo varken förr eller
senare mottagits i Stockholm.

Efter suparna blev det mat, biffste-
kar så stora som femtioöreslimpor,
vilket allt Peter lät sig väl smaka.
Kammarherren hade emellertid i
brådskan glömt pengarna hemma,
men vad gjorde det. Peter Carlsson
hade flera tusen på fickan, och han
betalade gärna kalaset.

Så bar det av till slottet, men kam-
marherren skulle först ut till Söder
till en tvättgumma och höra efter om
kungens regeringskragar vore struk-
na. Det skulle nämligen under Carls-
sons besök bli “föreställning i reger-
ingskonst” på slottet.

Då Peter Carlsson väl kom in i slot-
tet, skyndade kungen honom till
mötes. En kammarherre, som först
ville anmäla Peter, slängdes av kung-
en undan med orden: “Skäms, dräng-
ar. Peter Carlsson från Örsjö kom-
mer och går i mitt hus som han vill”,

Så fördes Peter in i en stor sal, där
golvet var polerat. I stället för tape-
ter hade man tavlor av kungliga per-
soner, men tavlorna voro dåliga mot
dem som hemma i Örsjö såldes för
en 10 à 25 öre stycket, tyckte Peter.
Inne i tronsalen bjöd kung Karl sin
gäst att sitta ned och ropade åt säng-
kammaren så hela huset skakade:
“Upp med dej Lovisa, och sätt på
kaffehurran och tag hit av det tio-
dubbla, som vi fick hem från Peter
Carlsson i förra veckan! Peter Carls-
son är här!”

Snart stod kaffe och brännvin på
bordet och drottningen hällde upp
och krusade. Då kaffebröd saknades
frågade kungen nästan arg efter or-
saken. Det kröp då fram att hushåll-
skassan genom de många bjudning-
arna för hemvändande riksdagsmän
tagit slut. Peter Carlsson smusslade
till drottningen en tiaoch snart kom
där fram en massa skorpor. Kungen
doppade och åt, och därefter följde
ett festande och åkande i staden. Då
kungen ej hade tid följde kammar-
herrar i finaste uniformer med Peter

Carlsson. Alla Stockholm sevärdhe-
ter besågs, och Peter bjöd kungen på
supé på hotellet. Slutligen kom det
fram att kungen ville ha Peter Carls-
son kvar i Stockholm som minister
för de kyrkliga ärendena, men Peter
avböjde enär han på den tiden var
ungkarl och ej hade någon hemma
att sköta affären.

Så reste Peter Carlsson till sitt land
igen, men nu reste han båt för att ej
bli uppehållen på vägen av sina
många vänner. Han skrattade åt de
landshövdingar, biskopar med flera,
vilkas brännvin han druckit på ditre-
san, men vars namn han ej ens nämnt
för kungen.

När Peter kom hem berättade han
om sitt stora inflytande på kungen.
När så utslaget om Örsjö församlings
bildande kom snart efteråt måste man
ju tro på allt vad han berättat.

När kyrkoritningarna godkändes

Då kyrkan skulle byggas ville Peter
Carlsson ha en stor och ståtlig sådan,
men den typ han ville ha stötte på
motstånd av överintendenten Zetter-
vall. Denne tålde nämligen, sade Pe-
ter Carlsson, inga andra än de gamla
långa tråkiga kyrkorna med ringsta-
pel i ena änden, och kung Oskar II,
som då regerade, höll med honom.

Om hur det gick till att Peter Carls-
son i alla fall fick sin vilja fram, be-
rättade han följande:

Kronprins Gustaf och han, de vore
som vänner och bröder och därför
tänkte Peter: Jag passar väl på och
reser upp med ritningarna någon
gång, då kungen är borta och Gustaf
regerar.

Så en dag fick Peter se i tidningen
att kungen rest till Norge och då res-
te han genast till Stockholm. Gustaf
tog mot honom som vanligt och frå-
gade: “Vad vill du nu igen, Peter
Carlsson”?

Då talade Peter om att han ville
bygga en kyrka, men att den där Zet-
tervallen gett sig hunsningen på att
de skulle ha en långkyrka i Örsjö. Så

visade Peter ritningarna sådan han
ville ha den. Han talade också om att
han skänkt både orgel och klocka,
men fick han ej kyrkan som han vil-
le, tog han tillbaka båda.

Då slog kronprinsen näven i bor-
det och frågade om källarmästaren
ville ha konjak, en äkta fransk, som
han fått av kungen i Paris. Jo, det
tackade Peter för och så bredde han
ut sina papper på bordet för att de ej
skulle glömmas om det blev mycket
supande. Kronprinsen ringde på en
tjänare, som kom in med en väldig
konjaksflaska.

-  Skål, Peter Carlsson, sa Gustaf,
och “skål, kronprinsregent”, sa Pe-
ter Carlsson.

- Nu ger vi jäddran i Zettervalsen,
sa kronprinsen. Det var även Peters
mening, och så bjöd han på en äkta
pris snus.

-  Så stadfäster vi din ritning, tyckte
kronprinsen vidare, och det tackade
ju Peter Carlsson för och sköt fram
sina papper. Kronprinsen skrev så på
i sin herres och konungs namn, men
Zettervalsen blev så förargad att han
snart tog avsked med pension.

Kronprins Gustaf bjöd på ytterli-
gare en sup och bad Peter Carlsson
ej glömma honom när han kom upp-
åt. Han skulle ha bjudit på middag
men hade ej tid för han skulle in ett
slag och regera.

Middagen på Grand hotell

För att det gick så lyckligt att få rit-
ningarna godkända, ville Peter Carls-
son visa kronprinsen sin tacksamhet
en annan gång då han var i Stock-
holm. Peter kom då överens med sin
kusin stadsrådet Carlsson att bjuda
kronprinsen och stadsrådet på en fi-
nare middag, men vare sig kungen
eller Zettervalsen fingo vara med.

Som vanligt bodde Peter på slot-
tet. Kusinen stadsrådet beställde
middagen, inte förglömmandes att
säga till om champagne och allt som
hör till en stormiddag. Och det blev
även en middag, så Peter trodde att
om de fått se någonting dylikt nere i

fortsättning på sid 11
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Carlson, Anton
Målare   San Francisco
Stora Weckleby   1-24-1874
1891
Thora Olson
Fotografi

Karl Anton Per
Född 24/1 1874 i Stora Vickleby,
Vickleby (H)
Far: Karlsson, Sven, Sjökapten
Mor: Karlsson, Kristina, 36 år, Stora
Vickleby

Hasse, Carl Johan
Sjökapten   Berkeley
Borgholm   1-13-1858
1877
Susanna Wickström
Fotografi

Carl Johan
Född 14/1 1858 i Borgholm,
Borgholm (H)
Far: Hasse, Johan, Skeppare
Mor: Danielsdtr., Stina Sofia, 39 år,
Borgholm

Jacobson, Nils August
Ångbåtsstyrman   Oakland Högby   1-
29-1861
1883
Tilda Peterson
Fotografi

Nils August
Född 29/1 1861 i Christinelund,
Högby (H)
Far: Samuelsson, Jacob, Dräng
Mor: Nilsd, Karin, 23 År,
Christinelund

Johnson J. P. S.
Byggmästare   San Francisco
Gräsgårds   5-11-1851
1872
Josefina Östlund, Hulda Christina
Roth
Fotografi

Johan Peter
Född 11/5 1851 i Gammalsby,
Gräsgård (H)
Far: Sjögren, Johan, Snickare
Mor: Jaensdotter Brita, Hustru,
Gammalsby

Johnson, William
Fruktodlare   Kingsburg
Näsby   10-26-1849
1874
Mathilda Göhranson, Hilma Nilson
Familjefotografi

Jakob Wilhelm
Född 26/10 1849 i Näsby, Ås (H)
Far: Jakobsson, Johan Peter. Bonde
Mor: Andersdotter, Kajsa Brita, 33 år,
Näsby

Nelson, Arthur H.
Målare   San Francisco
Stora Frö, Vickleby   4-25-1882
1900
Lydia Weaver
Fotografi

Arthur Hugo
Född 25/4 1882 i Stora Frö, Vickleby
(H)
Far: Nilsson, Johan August, Bonde
Mor: Olsdotter, Oliva Annette, 27 år,
Stora Frö

Nelson, John F.
Maskinist   San Francisco
Åhs   10-24-1874
1893  
Fotografi

Johan Fredrik
Född 9/10 1874 i Enetri, Ås (H)
Far: Nilsson, Karl Edvard, H. Eg.
Mor: Andreasdotter, Betty Matilda, 22
år, Enetri

Nelson, Robert
Byggmästare   San Francisco
Runsten   11-20-1887
1905  
Fotografi

John Rupert Eugen
Född 20/11 1887 i Vanserum, Runsten
Far: Larsson, Nils Johan, Hemmanseg
Mor: Andersdotter, Emma Beata,
Hustru, 33 År, Vanserum

Peterson, Gustave
Fabrikör, garfvare   San Francisco
Åhs   5-4-1852
1875  
Fotografi

Nils Gustav
Född 4/5 1852 i Näsby, Ås (H)
Far: Nilsson, Peter, Mjölnare
Mor: Jakobsdotter, Ingrid, 32 år,
Näsby

Sjögren, August
Byggnadskontraktör  San Francisco
Gräsgård   11-26-1863
1880
Hulda C. Wolf
Fotografi

Augustinus
Född 13/11 1863 i Seby, Gräsgård
Far: Sjögren, Johan, Snickare
Mor: Jaensd., Brita, 36 år, Seby

Sjögren, F. O. Byggnadskontraktör
San Francisco Gräsgårds   5-5-
1866 1888
Hulda C. Peterson

Frans Otto
Född 7/5 1866 i Seby, Gräsgård (H)
Far: Sjögren, Johan, Snickare
Mor: Jaensd., Brita, 38 år, Seby

California och dess Svenska Befolkning
Författare: Ernst Skarstedt - Tryckt 1910

Detta är en bok som trycktes
och gavs ut på svenska i Ame-
rika. Numera finns den t.o.m.
utlagd på nätet.

När jag gick igenom boken
så hittade jag dessa ölänning-
ar, som jag har kompletterat
med föräldrar och korrekta
födelsedagar.

Efternamn, Förnamn
Yrke   Plats
Födelseort   Född
Ankomstår till Californien
Gift med
Anteckningar
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Wahlin, Fritz
Köpman   San Francisco
Stenåsa  4-18-1877   
Fotografi

Fritz Mauritz Wahlfrid
Född 18/4 1877 i N. Qvinneby,
Stenåsa (H)
Far: Wahlin, Johan August, Kantor, 46
År
Mor: Larsd, Sophia Helena, 41 År, N.
Qvinneby

Wallen, A. M.
Byggnadskontraktör San Francisco
Gärdby   3-14-1868
1886
Ida Sophia Danielson
Fotografi

August Martin
Född 16/3 1868 i Ullevij, Gårdby
Far: Petersson, Nils Peter,. Inhyses
Mor: Jönsdtr, Anna Beata, 31 År,
Ullevij

Youngren, J. O.
Sjökapten   San Francisco
Öland   9-23-1858
1881  
Fotografi

Johan Oskar
Född 23/9 1858 i Nygärde, Ventlinge
Far: Ljunggren, Mårten, Sjöman
Mor: Örting, Anna Sofia, 29 År,
Nygärde

Länken till denna bok är:

http://pds.lib.harvard.edu/pds/view/
4425786

Självklart finns här inte bara
ölänningar, utan svenskar från alla
hörn. Det är bara att öppna nedan-

stående länk och läsa boken

Skarstedt har också skrivit
Washington och dess
svenska befolkning

http://pds.lib.harvard.edu/pds/view/
6419836

Småland, hade de blivit från förstån-
det, Där var stadsråd och generaldi-
rektörer , diplomater och kadetter
från de utländska hoven, så Peter rent
av ångrade sig när han såg dem och
tänkte på kostnaden. Men den som
sig i leken ger, får leken tåla. Där var
mat i det oändliga, tårtor stora som
tvättbaljor, och så vin! Ja, Peter
Carlsson mindes inte så mycket mer
av allt, än att när de sedan, stadsrå-
det Carlsson och han, följde kron-
prins Gustaf hem, gingo de arm i arm
genom Stockholms gator.

Morgonen därpå skulle Peter
Carlsson gå och se hur det var med
Gustaf, men då bar det sig inte bätt-
re än att han mötte kungen i trappan.
Majestätet frågade hur det stod till
med källarmästaren. Jo, det var bra.
Men, sporde kungen vad gjorde du
med pojken min i går kväll?”

-  Jo, tyckte Peter Carlsson, jag
bjudde honom på en liten middag för
att han hjälpte mig mot Zettervallen.
Kungen frågade om inte ett sådant
kalas var dyrt. Det ville Peter tala om
först när kungen lovat att ej säga det
för någon. “Det kostade hela femtio
riksdaler”.

Peter Carlsson, Karl XV
och “svarta haren”

Peter Carlsson var jägare och påstod
sig ofta jag tillsammans med kung
Karl.

En gång vore de på Öland och ja-
gade. Peter, kungen och hovjägmäs-
taren hade kommit långt från de an-
dra, då plötsligt Peter får syn på ett
svart föremål, som skuttade fram
emot dem. Peter sprang bakom ett
stenröse, ty han såg att det var “svarta
haren”. Han hade sett den förr, och
nämndeman hade sett den, och även
kyrkoherden en mickelmässonatt, då
han var på väg från ett barndop på
morgonen.

Haren var halvannan aln lång och
svart som sot, men ingen hade kun-
nat skjuta den. Haren satte sig mitt
mellan kungen och Peter Carlsson.

Kungen siktade, men Peter tänkte:
“här måste jag hjälpa om det ej ska
gå galet” och så sköt han samtidigt
som kungen. Då blev svarta haren
skjuten så att han vände benen i väd-
ret.

Kungen tyckte att det var ett bra
skott, för ingen hade förr träffat svar-
ta haren. Hovjägmästaren påstod att
skottet var kommet från Peter Carls-
sons håll. Då knuffade Peter på ho-
nom och sa att det bara såg så ut för
att haren vände sig. Peter ville näm-
ligen inte ta äran av att ha skjutit svar-
ta haren från kungen.

Göstgivar’ n i Örsjö...  från sidan 9

I Rosenbergs Geografiskt-statistiskt
handlexikon öfver Sverige anges en
by Alfvara i Böda men ingen gård
Vänners eller liknande. Gården Vän-
nes i Sundre ligger i naturområdet
Alvret (även Gotland har alvar), men
det finns enligt Rosenberg ingen by
Alvaret eller liknande. Vad skulle
man tro?

Ortsnamnsregistret kanske kunde ge
besked? Numera ligger detta lättill-
gängligt på webben (här är adressen
till Böda:

h t tp : / /www2.sof i . se /SOFIU/
topo1951/_cdweb/_s1hx001/
211227b1.htm

Där finns belägg för en gammal gård
Vänners i byn Alfvara i Böda. I bo-
ken Öningabok av Sigurd Haneklou
kan man vidare om byn Alvara i
Böda socken läsa att där genom
kungligt brev tillsattes postförare re-
dan året efter det att Gotland blivit
svenskt, 1645. Det var alltså, när allt
kom omkring, rätt att placera post-
bonden i Böda!

LOE

Om vedermödorna...  från sid 7
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Konfirmation i Södra Möckleby 1930...

...och 50 år senare

Främre raden fr v:  Sigvard Andersson, Ingegerd Knutsson-Larsson, Kyrkoherde Helge Simonsson, Domkyrkokomminister Allan Green, Anna Sjöberg-
Persson, Karin Olsson-Zetterström och Hugo Wideqvist
Andra raden:  Berthil Johansson-Jutefors, Erik Berglund, Lilly Björkman, Ulla Dahlén-Robertsson och Solveig Malmqvist-Tornegård
Tredje raden:  Erik Jonasson, Vivan Petersson-Olsson, Ester Samuelsson-Andersson, Aina Petersson-Nilsson och Lilly Johansson-Engström
Fjärde raden:  Konrad Holgersson, Sigvard Åhlund, Margit Karlsson-Nilsson, Ragnhild Rosqvist-Rosengren, Bengt Ljungqvist-Rydström, Majken Trofast-
Grass och Svea Karlsson-Palmberg

Femte raden:  Karl Bergman, Evert Ågren, Harry Göransson och Ingrid Forsberg-Palmberg

12
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Anna-Lena Hultman från Hössna i
Västergötland och välkänd för sitt
engagemang inom Sveriges Släkt-
forskarförbund, höll ett längre upp-
skattat föredrag med praktiska tips
om emigrantforskning.

Hon förordade att alltid börja forsk-
ningen på hemmaplan med genom-
gång av både husförhörs-, flyttning-
slängd och ev. befintlig präst-/flytt-
ningsbetygskopia samt utvandrings-
kontrakt utfärdat av reseagenten i
Sverige.

Gå sedan in i CDn Emigranten Po-
pulär 2006 där källmaterialet är pas-
sagerarlistor med 1,4 miljoner emi-
granter, huvudsakligen till Nordame-
rika. (även CDn Emibas med 1,1
miljoner svenska emigranter, tagna
ur husförhörslängder och  flyttning-
slängder och Cdn Emigranten)

Sök på Emihamn antal emigranter
från hemort och årtal.

Sök emigranten och notera angiven
källkod/biljettnummer som visar
bl.a. utresehamn och med hjälp av
detta kan man få fram personer som
reser tillsammans. (Klicka på ”Ja”om
sådana finns) Biljettpriserna finns att
söka. De var allmänna och uppdela-
de på vuxna och barn i olika åldrar.

Restiden var beroende på resväg och
när resan företogs.

Räkna med att resan från Göteborg
via Hull i England, Liverpool, Irland
och slutligen Irland-New York tog
totalt 2 veckor före år1900.

Sök vidare i Emigrantinstitutets i
Växjö kyrkomikrofilmsarkiv
”SAKA”, om sökt emigrant kan tän-
kas vara medlem i en svensk försam-
ling i USA. Församlingsböckerna är

där uppbyggda som våra husförhörs-
längder.

Registret ”SAKA 1” har tagits fram
för att underlätta sökningen. Det upp-
tar även emigranter från 1900-talet
och man kan  söka på svenska namn.

Emigrantinstitutet har också register
och mikrokort på svenska tidningar
för sökning av  dödsrunor.

Man kan också tillskriva ”Public li-
braries” i USA, där frivilliga mot
avgift hjälper till att söka.

Det finns gott om utländska databa-
ser, både kostnadsfria och avgiftsbe-
lagda, för sökning ur passagerarlis-
tor.

Det bästa är ellisisland.org med till
New York under 1892-1924 inkom-
mande emigranter, vilket är gratis att
söka i,  men kräver att man registre-
rar sig.

Det finns för avresor från norska och
danska hamnar också kostnadsfria
databaser, om man ej hittar dem av-
resta från svenska hamnar.

Sajten ancestry.com (resp.
ancestry.se på svenska) innehåller
massor av databaser, delvis avgifts-
belagda för ca 155 dollar/år, bl.a.
med emigranter som anländer till
New York 1850-1957 och även en
del andra hamnar i USA och ”Cana-
dien Immigrant Records. Part One”
med emigranter 1780-1906.

Andra ancestry-databaser:

Census (folkräkningar) finns i USA
för jämna 10-tal år 1790-1930 excl
1890.

Census är den amerikanska räkning-
en av befolkningen och sker hus-
hållsvis. (1880 års census är dock
gratis hos mormonernas

familysearch.org)

Militära rullor och register på de
som ansökte on amerikanskt medbor-
garskap kan ge en del upplysningar.

”World War 1 Draft Registration
Cards 1917” med män födda ca
1872-1900 samt

”US World War 11 Army Enlist-
ment Records 1938-1946” med ca
4000 svenskfödda.

Ha dock i beaktande att många vid
sådana tillfällen bytte efternamn.

Passansökningar:

”U.S.  Passport Application, 1795-
1925” med fotografier. Sökbar på ort
i Sverige.

I USA finns Socialförsäkringsregis-
ter från 1960 fram till våra dagar
med uppgifter om födda, vigda och
döda, men långt ifrån alla medbor-
gare är försäkrade.

Mormonernas ”familysearch.org”
är gratis, men betraktas som mindre
tillförlitlig med tanke på deras skäl
och arbetssätt för att registrera med-
borgare i hela världen.

En mycket innehållsrik lista med län-
kar delades ut och denna lista finns
också på vår hemsida för nedladd-
ning

Referat från Höstträffen:

Hur hittar man släkten i Amerika?

Gösta Alexandersson



Myt och verklighet kring
det mörka Småland

Vad är allmänt typiskt småländskt
och varför finns den uppfattningen?

Bakgrund:
Småland är ett kargt och stenigt land-
skap gränsande till bördiga Östergöt-
land i norr och Västergötland i väs-
ter.

Småland har drabbats av omfattan-
de emigration och inrikes avflytt-
ning.

Kronobergs län och Kalmar län hade
på 1950-talet fler invånare än i dag.

På 1800-talet låg Småland  i skug-
gan av industriell utveckling med
huvudsakligen småbruk.

Järnbruken och glasbruken omsatte
mycket skog vilket föranledde stora
kalhyggen.

Smålänningen har utsatts för nedsät-
tande beskrivningar som snåla och
rävaktiga.

Under1800-talet var Småland känt
för sin höga kyrksamhet och mot-
stånd mot förändring.

(Enl. sägen förlängde kyrkoherden
i Urshult sin söndagspredikan till
klockan tre för att sabotera ett utlyst
socialistiskt möte som skulle äga rum
klockan två).

I dag är kyrksamheten fortfarande
landets högsta i Jönköpings län.

Småland har på 2000-talet landets
högsta antalet industrisysselsatta
(Gnosjöandan), lägsta sjukskrivning-
stal , lägst arbetslöshet och hög med-
ellivslängd.

Dessutom har man en hög integre-
ring av flyktingar.

Smålänningen är fortfarande miss-
tänksam mot myndighetsutövning
och anammar småskalighet och sin
lokala identitet.

Han anses vara sparsam och högak-
tas för sin företagsamhet.

Gösta Alexandersson

Gull-Maj Lindström från Brålanda
fick en tuff start på höstträffen.Pga
teknikproblem fick vi flytta om fö-
reläsningarna. I stället för sista blev
G-M först ut på morgonen.

Enligt G-M själv är hon den första
i 7 generationer bakåt som är född
inom äktenskapet. Tack vare alla för-
vecklingar i släkten på mödernet har
hon fått mycket att berätta om och
dessutom gett henne uppslag till inte
mindre än 7 böcker.

Berättelsen om alla anmödrar bör-
jar på 1700-talet med INGRID och
hennes dotter ANNA STINA. Fadern
till Anna Stinas dotter var en bond-
son, som förnekade faderskapet. A S
stämde honom men hade inga
bevis.Han blev friad och hon fick
betala 32 shilling men slapp spinn-
huset, som avskaffades 1810. En
flicka föddes och fick namnet KAJ-
SA. Så småningom gifte sig A S med
en båtsman och fick fler barn.

Kajsa blev piga i 11-12-årsåldern,
flyttade runt på gårdarna som piga
och blev med barn även hon. Dräng-
en, som var far till flickan ANNA
SOFIA, erkände faderskapet men
ville inte gifta sig. Kajsa blev husa
hos en änkeman med tvåvuxna sö-
ner. Den äldste sonen blev pappa till
Kajsas andra barn. De gifter sig inte
förrän barnet är 7 månader, så även
det barnet blev fött utomäktenskap-
ligt. Kajsa blev torparfru och fick 7-
8 barn till.

Anna Sofia fick tidigt tjänstgöra som
piga på torpet. 19 år gammal lämnar
A S torpet och blir piga på annat stäl-
le. Hon träffar en dräng som vill gif-
ta sig med henne. En månad efter
bröllopet föddes Carl Johan, som fick
feber och dog bara ett par månader
gammal. Fadern fick smittkoppor
och avled bara en vecka efter sonen.
A S flyttar, träffar en ny man, blir
gravid, föder en flicka och fadern
försvann. Han hette Gustav och var
kringvandrande sadelmakare. A S
återvände till första pigjobbet och si
då dök Gustav upp. Hon blev återi-
gen gravid med Gustav som far. Han
vill inte gifta sig. IDA flicka nr 2 och
också en tredje flicka föds. Båda
skrivs in som utomäktenskapliga.
Till slut gick Gustav med på äkten-
skap. Han blev dräng och A S mjöl-
kerska på gården Marieberg.

Ida flyttade till Stockholm och blev
piga hos en skräddare. Genom en
bekant erbjöds hon ett pigjobb hos
en präst i Katrineholm. Prästfrun var
krasslig så prästen gick nattetid till
pigan. Ida åkte ut , när frun tog dem
på bar gärning. Hon kom till Blind-
institutet i Tomteboda. När det visa-
de sig att hon var med barn åkte hon
hem till föräldrarna. Där födde hon
en flicka som fick namnet SVEA. Ida
kom tillbaka till Stockholm. Mormor
fick ta hand om barnet och de ham-
nade på fattighuset. Ida och hennes
enda dotter hade nästan ingen kon-
takt.

Även Svea kom till Stockholm,
träffade en sjöman, som hon blev kär
i. Sjömannen försvannn när Svea
blev gravid. Sveas dotter är den sis-
ta i den långa raden av utomäkten-
skapliga anmödrar till Gull-Maj. Den
flickan är G-M:s mor.

Gull-Maj har tagit reda på sjöman-
nen, sin morfar, och har på så sätt
fått flera halvkusiner. För övrigt sä-
ger G-M är hela hennes släkt på
mödernet halv.

Gull-Maj hann också berätta om
sin ölandssläkt, där hon utgår från sin
farmor, som bodde i Ölands Smed-
by.

Alva Lilja

Hur jag fann okända
fäder i släkten

Dagens sista föredrag hölls av Len-
nart Johansson från Växjö och av-
handlade
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Tomas Alriksson har gjort flera
genealogier om gårdarna i Torsås
kommun. Allt sitt material finns i
skrifter om de rotar han gått ige-
nom och de sträcker sig från 1535-
1800.

Föreningen säljer dessa skrifter
och de kostar 120 kr / st inklusive
frakt.

•  Binnaretorps rote omfattar byar-
na:
Binnaretorp, Blomstermåla, Glose-
bo,Hästmahult,Hästmahultsmåla,
Isaksmåla, Kroksmåla, Kyrkebo,
Kyrkebomåla, Lönbomåla, Petamå-
la, Videbäcksmåla och Öjebomåla.
92 sidor.

•  Bränderås rote:
Bränderås, Fagerhyltan, Hallasjö,
Stora Hyltan, Råbäcksmåla och Skäl-
göl.
60 sidor.

•  Hvetelycke rote:
Dräglabo, Stora Emmebo, Lilla Em-
mebo, Stora Gettnabo, Lilla Gettna-
bo, Holma, Holmaryd, Juanslycke,
Södra Hvetelycke och Norra Hvete-
lycke.
78 sidor.

•  Oxlehalls rote:
Bällstorp, Davidsmåla, Huleqvill,
Kulebo, Oxlehall, Tjärekulla och
Tranqvill.
64 sidor.

•  Qvilla rote:
Gullabo, Hulebäck, och Qvilla (inkl
Svarvaretorpet).
96 sidor.

•  Skörebo rote:
Bastubo, Fagereke, Gullaboås, Ju-
ansbo, Magdegärde, Stora Skörebo
och Lilla Skörebo.
54 sidor.

•  Sloalycke rote:
Borrelycke, Dynekärr, Eket. Fars-
lycke, Finlabo, Lilla Hyltan, Mula-
torp, Siggesbo, Sloalycke och Sune-
lycke.
72 sidor.

•  Stenbäcks rote:
Brokarlsmåla, Fenjabo, Hallagärde,
Labbekulla, Simnemåla, Södra Sten-
bäck, Norra Stenbäck och Ugglemad.
54 sidor.

•  Svinhults rote:
Häggemåla, Karsjö och Svinhult.
62 sidor.

•  Torhults rote:
Björkemåla, Kallemåla, Kindbäcks-
måla, Kringlemåla, Lybäcksholm,
Löfsmåla, Sandbäcksmåla, Skruve-
måla, Torhult och Troxhult.
60 sidor.

•  Torsås by rote:
Eskebäcksmåla och Torsås by.
54 sidor.

Socken- och gårdsgenealogier i Torsås
•  Tuthults rote:
Bodhyltan, Degerhyltan, Hielmsmå-
la, Mellankärr, Stuvehyltan, Tuthult,
Tånghult och Törnemåla.
56 sidor

Vi har fortfarande kvar av CD-
skivorna

Folke Petersssons

Byar och gårdar i Madesjö,
Oskar och Örsjö

och

K.A. Björklunds

Ölands kyrkor

Priset är 230 kr inkl frakt.

Dessa rotar finns också, men du får
beställa och vänta på upptryckning.

• Applerums rote:
Applerum och Gunnilkroka

• Appleryds rote:
Appleryd, Brinkaström, Brändabo,
Gullemåla, Gåsabo och Väghyltan

• Ilingetorps rote:
Björsebo, Ilingetorp och Knapp-
hultsgap

• Slätafly rote:
Fröbbestorp, Karsbo och Slätafly

Vill du köpa, så sätt in 120 kr/st
på föreningens PlusGiro och

ange vilken rote.
Glöm inte ditt namn och adress.

Vi har några ex av CD-skivan

Begravda i Sverige

Priset är 505 kr,

hämta den själv i forskarstugan

Du tjänar ca 50 kr på att köpa den
av föreningen.

Först till kvarn...
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Är du medlem i KLGF och bor i
Kalmar så kan du beställa skivan
av Jan Jutefors.

Du får sedan hämta din CD i
forskarstugan. Priset blir densam-
ma, men det blir billigare frakt,
eftersom vi beställer flera skivor.

Nu är den här!
Begravda i Sverige

Mer än 5.300.000 namn
Ett ”måste” för alla släktforskare

Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna
Tel 08-440 75 50 Fax 08-695 08 24

Epost info@genealogi.se
www.genealogi.se

Begravda i Sverige omfattar fem århundraden begravda samlade i en databas.
Några är från 1500-talet, ett 60-tal från 1600-talet

fram till huvuddelen av dem som begravts de senaste åren.

559 kyrkogårdsförvaltningar med 2.250 kyrkogårdar medverkar med sina register.
Nära 500 kartbilder ingår.

Den nya skivan - Begravda i Sverige - är tillsammans
med Sveriges Dödbok 4 ett ”måste” för varje släktforskare.

Beställ direkt i Rötterbokhandeln på www.genealogi.se.
Pris för icke medlemmar 595 kr - medlemspris 495 kr.

Frakt och expedition tillkommer. Erbjudande!
OBS!


