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Ett problemnummer har nu hamnat i er brevlåda.
Antingen via brevbäraren eller digitalt. Har det inte varit
det ena, så har det varit det andra. Det har blivit många
sena nätter och trötta dagar på jobbet. Men skam den som
ger sig (även om det var nära), nu är den här. Jag hoppas
att ni alla ska hitta något som ni tycker är intressant. Fortsätt
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Ordförandens rader
Så har äntligen Blekinge båtsmansregister blivit uppdaterat
med nytt material. Jag vill tacka alla forskare som bidraget
med material och Katarina, Lasse, Thomas och Vanja som
hjälpt till med själva arbetet kring registret. Vi har också en
”nygammal” registrerare Erland Eliasson som kommer att bidra med mycket spännande material som kommer från Krigsarkivet. Och så tänker jag på den gamla styrelsen som för 32
år sedan satt och diskuterade hur de skulle få fram material
kring båtsmännen och deras torp. Allt material var ju inte så
lättillgängligt på den tiden som idag. Men 1993 började man att
uppmana medlemmarna i Blekinge Släktforskarförening att
skicka in sina båtsmän och många frivilliga satt och skrev av
en massa och det är det som idag har givit resultat. Så har du
också material om båtsmän som inte finns med i registret så är
du välkommen att skicka in det till Vanja Jonasson, antingen
brevledes eller via e-post. Adresser hittar du på ”andra sidan”
av Släkt-Eken.
När du läser tidningen nu, så har vi förmodligen hunnit med
två av föreningens nystartade Månadsmöten. Tanken är att vi
ska träffas på SVAR i Kallinge och diskutera olika saker. Första träffen handlade om Båtsmansregistret, vad det andra handlade om vet jag inte i skrivande stund. Träffarna är på två
timmar och det blir ingen fikapaus ;-) Har du förslag på ämne
till dessa möten är du välkommen att kontakta mig eller någon
annan i styrelsen.
Föreningen har också via Sveriges Släktforskarförbund
kunnat sälja den nya versionen av Dödskivan och Sveriges
Befolkning 1880 och det har blivit rena rama succén. Skivorna
har knappt hunnit innanför dörren på SVAR förrän de har tagit
slut!
Våra medlemmar kan också se framemot vårt årsmöte,
Släktforskningens dag och en Anbytardag i samarbete med
Kronobergs och Kalmar läns föreningar, plus mycket annat
som kommer efter hand. Mer om det i kommande Släkt-Eken,
det är härligt att få vara ordförande i en kreativ förening.
Nu passar jag också på att önska alla medlemmar en riktigt
trevlig jul och ett gott nytt släktforskningsår.

Blekinge Släktforskarförening
Kallar till Årsmöte
2011-02-26 kl. 13.00-17.00
i Kallinge Folkets hus
Ärenden enligt stadgarna samt
förslag till nya stadgar.
Övrigt program kommer i första
numret av Släkt-Eken för 2011 och
kommer även att finnas på
föreningens hemsida, så håll utkik.
Välkomna önskar Styrelsen

Mötet är ett samarrangemang mellan
Släktforskarföreningen och

Annika Gylling Otfors
Ordförande

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyhet från Blekingearkivet
I höstas lämnade Bengt Paulssons dödsbo in Bengts
släktforskningsmaterial till Blekingearkivet. Det är ett digert
material med mycket intressant information om släkten
huvudsakligen från Fridlevstad.
SVAR-projektet i Kallinge har fått ta del av den 95-sidiga
”Släktkrönika” som sammanställdes av Bengt 1987. Den finns

i vår forskarsal. Vill du fördjupa dig i hans material hälsas du
välkommen till Blekingearkivet i Bräkne-Hoby. Titta in på
www.blekingearkivet.se för närmare information om
öppettider.
AGO

www.blekingesf.se
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Föreningsrepresentanternas rapport från Örebro 27-29 augusti 2010

Foto:Vanja Jonasson

Vid middagstid på torsdagen åkte redaktör och ordförande
iväg då vi skulle vara på respektive konferens på fredagen.
Det tar ett litet tag att åka till Örebro från Blekinge och vi var
noga med att rasta ordentligt, bl a besökte vi Säbys fina kyrka,
strax utanför Tranås.
Klockan 10 på fredagen var det dags för respektive konferens på Conventum i Örebro och förbundets ordförande Barbro Stålheim hälsade oss ordförande välkomna.
Barbro Stålheim, förbundets kassör Lars Sundell och IT-ansvarige Björn Jönsson berättade för oss att förbundet mår ganska bra, men att man under kommande år kommer att må lite
sämre då man inte har några nya produkter att komma med.
Men det finns trevliga nyheter för det, bl a att ett nytt Rötter
kommer, Sveriges Dödbok version 5 kom att presenteras på
lördagen och ett sökbart Konsultarkiv kommer också snart på
Rötter. Läs mer om det på förbundets hemsida.
Le Roy Billberg från Family Search berättade om
samverkansprojektet med Riksarkivet om indexering av alla
kyrkoböcker. För tillfället finns det ca 300 000 indexerare i
USA. Du har också möjlighet att hjälpa till om du så vill kontakta SVAR!
Förbundet har haft en enkätundersökning om hur medlemsutvecklingen har varit i föreningarna och det visar sig att de
flesta föreningarna har minskat sitt medlemstal. Det har bl a
vår förening gjort. Men vi hoppas naturligtvis att det ska vända!
Vi gick igenom hur vi skulle vända denna trend och fick tips
och råd.
Hembygdsförbundet var också inbjuden och generalsekreterare Jan Nordwall berättade om sin verksamhet och kände
en samhörighet med vår rörelse.
Riksarkivarie Björn Jordell redogjorde lite om framtiden och
enligt uppdrag från kulturministern ska Riksarkivet moderniseras. Detta är något som vi själva får hålla utkik efter på
Riksarkivets hemsida.
Genline och Ancestry berättade lite om sitt nya samarbete.
DIS ordförande Daniel Berglund tittade i kristallkulan och hur
framtiden eventuellt kommer att se ut i vår släktforskarvärld.
”Fungerar det inte nu så fungerar det väl om några år” Vi
kommer säkert att kunna släktforska var vi än är i framtiden,
med hjälp av våra mobiler och tillgängligheten av Internet kommer att vara bättre.
Och förbundet fyller 25 år nästa år, hur ska vi fira det?
Mer information kommer senare från förbundet.
Vid middagen minglades det och det är alltid trevligt att få
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träffa sina släktforskarkollegor.
När ordförande- och redaktörskonferenserna var över gick
vi och hämtade bilen och körde in den i mässhallen och där
togs vi emot med kärror och vårt material blev kört till vår
monter B13. Helt fantastiskt att inte behöva bära dessa tunga
kartonger, ett stort tack till Örebro! Anette och jag började
plocka upp våra saker både på bord och vägg och efter en
stund kom Diana och Vanja. De hade också vår medlem från
USA med sig, Elsie Martin. Och när klockan var vid 18-tiden
var vi i stort sett färdiga och så gick vi till vårt hotell som låg
bara ett stenkast från mässlokalerna.
Äntligen lördag och mässan öppnade och lokalerna fylldes
snabbt med folk och det är så roligt att få hjälpa till med frågor
och funderingar om släktforskning i Blekinge. Det var fullt
upp med detta och helt plötsligt var det dags att få i sig en bit
mat för klockan 13.30 var det dags för Diana och mig att traska
bort till stämman och den ”avhandlades” fort fram tills det var
dags för val till den nya styrelsen. Det blev sluten omröstning
och valet föll på följande personer: Anna-Lena Andersson
(omval), Gunilla Didriksson (omval), Björn Jönsson (omval),
Viktoria Jonasson (nyval) och Johan Alex Lindman (nyval).
Barbro Stålheim blev omvald förbundsordförande på två år.
Håll utkik på Rötters hemsida för mer information och presentation.
Nu såg vi fram emot söndagen då vi alla fyra kom att närvara i montern, men vi gick också runt och kollade in de andra
föreningarna. Stämmomiddagen representerades av Elsie
Martin, USA och Lilian Nöjdh, Ronneby. Det är härligt med
frivilliga krafter!

Lilian och Elsie

Foto: Annika Gylling Otfors

På söndagen kom Kronoberg och Kalmar läns släktforskarföreningar och besökte oss och frågade om vi inte skulle ha en
anbytardag framåt våren. Jo, vi nappade direkt på det och om
allt blir som vi tänkt oss så blir det en anbytardag någon gång
i april nästa år. Något att se fram emot, så håll koll på våra
hemsidor. Och vem kom och besökte oss om inte vår
båtsmansregistrerare Erland Eliasson! Det var roligt att få
träffa honom och prata om registreringen.
Vi hade mycket folk vid vår monter och de berömde vår
nya hemsida och uttryckt sin glädje över att vårt båtsmans

www.blekingesf.se

register är tillbaka. Vill passa på att tacka alla som skickat in
lagts ut när denna tidning når er.
När klockan var 16.00 stängdes årets mässa och när
klockan var 17.00 körde vi från Örebro. Hem kom vi
välbehållna ungefär klockan 00.00. Så det var skönt att vara
ledig på måndagen.
Nästa års släktforskardagar kommer att hållas i Norrköping. Då hoppas vi att vi har mer nyheter med oss.
AGO
------------------------------------------------------------------------

Uppdraget snart utfört
I Släkt-Eken 102/10 fanns en artikel om ”Bibeln som kom tillbaka”.
Jag har efter publiceringen av artikeln blivit kontaktad
av Kristina Johansson som i dag äger Johannesbergs gård i
Rödeby. Kristina berättade att släkten Lagergren är utdöd och
deras grav på Rödeby kyrkogård inte finns längre. Däremot
finns gravstenen kvar och hennes make Bernt var vänlig nog
att cykla till kyrkogården och ta ett foto.

Blekinge Släktforskarförening kommer nu att på något vis
åtbörda Bibeln till Johannesbergs gård. Vi kunde inte fullfölja
budskapet på Bibelns pärm: ”Det är vår önskan att i denna
familjebibel släktens medlemmar inskrivas. Om denna heliga bok alltid väl bevaras och om dess innehåll får bliva
till ledning och tröst, då skall det släkten väl gå och den
skall länge leva på jorden”. Däremot kan den Heliga skriften få återvända till den gård där familjen Lagergren levde
och verkade mellan åren 1859-1902.

Den glömda emigrationen
Under åren 1866-1930 emigrerade många svenskar till
främmande länder. Inte bara till Amerika. En stor del reste till
Danmark och Tyskland. Många känner till emigrationen till
Danmark, till Köpenhamn och Bornholm, men emigrationen
till Tyskland är mera okänd.
Troligtvis reste fler till Tyskland än till Danmark och andelen
av den totala emigrationen, d.v.s. den inomeuropeiska
emigrationen under denna tidsperiod, var också mycket större
än de flesta trott.
Denna forskning handlar framförallt om emigrationen till
Tyskland. Ibland uppgav emigranterna att de ville resa till Danmark eller Amerika. Ibland kom de till Tyskland för att senare
resa vidare till Amerika, Kanada, Australien, Brasilien eller
Nya Zeeland.
Många emigranter uppgav att de reste till ”Schleswig”. Åtskilliga präster och forskare tolkade det som om de hade rest
till Danmark. Det berodde väl på vilken sida de stod på i kampen om Schleswig som stod mellan Preußen och Danmark.
Det är viktigt att minnas att Preußen, fr.o.m. 1864 ända till
1919, ockuperade stora delar av nuvarande Jylland, som då
kallades Nordschleswig.

Annons i Carlskrona Wecko-Blad den 23 maj 1871

Katarina Möller
www.blekingesf.se
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Större delen av Tysklandemigranterna var kvinnor (6575 %) som till stor del gifte sig med tyskar. Dessa kvinnor är
svåra att spåra och enligt de tyska lagarna har bara personer
som i rakt nedstigande led är släkt med dessa rätt till information.
Åtskilliga reste flera gånger. Till Tyskland, Danmark eller
Amerika. Flera reste till alla dessa länder flera gånger. Många
kom tillbaka, men inte alltid till hemorten. Många dog i Tyskland utan att vi vet något om detta. En stor del av de svenska
männen blev aldrig tyska medborgare. Det fanns en rad skäl
för detta. Andra förlorade efter tio års bortavistelse från Sverige
sitt svenska medborgarskap och förblev statslösa i Tyskland.
Ett större antal barn föddes utom äktenskapet i Tyskland
och mödrarna utvisades ofta. En del hemförsamlingar till dessa
kvinnor ville inte ta emot dessa återvändande kvinnor med barn,
och tvingades i vissa fall av statliga myndigheter till att hjälpa
dem. För många av dessa barn gick det dålig. De fick det
oftast värre än andra barn födda utom äktenskapet.
I en del städer i Tyskland fanns det svenska kyrkor, i bl.a.
Kiel, Lübeck, Hamburg och Berlin. Kyrkan i Kiel utgjorde den
enda utlandsförsamlingen. Till Kiel kom redan i slutet av 1860talet många svenskar som var med om att bygga fästnings-,
hamn- och varvsanläggningar.
Trots omfattande inventering i det svenska kyrkoboksmaterialet
så har vi långt ifrån en bra statistik över denna stora emigrationsvåg.
En av Blekinge Släktforskarförenings medlemmar, HansJürgen Schmitz, i Karlskrona har i över 30 år forskat om denna
emigration. Hans-Jürgen är född i staden Kiel, i Tyskland. Hans
mormor emigrerade 1892 från Brömsebro, Blekinge (K) till
norra Tyskland. Hon kom där att gifta sig med en tysk, som så
många andra svenska flickor gjorde. Hans-Jürgen, själv emigrant, kom som 21-åring 1964 till Sverige.

Hans-Jürgen berättar:
”I slutet av 1970-talet började jag på allvar med släktforskning, vilket fick en direkt koppling till emigrationsforskningen. Jag blev uppmärksam på att det inte bara
var min mormor som hade emigrerat till Tyskland, utan att
det var många, framförallt unga kvinnor, som under åren
1866-1910 hade sökt sig söderut till olika delar av Tyskland.
Några år senare började jag specialisera mig på
Tysklandsemigrationen. Det ledde till en noggrann inventering av kyrkoböckerna från hela södra Sverige, detta
för att ta reda på all information om de personer som uppgivit att de velat resa/emigrera eller hade varit i Tyskland.
Detta inkluderade också anteckningar om barn födda i
Tyskland eller tyska kvinnor och män som var gifta med
en svensk/svenska.
Jag gjorde regelbundna resor under hela 1980-talet
till Tyskland för att inventera, fotografera, samla in material, göra intervjuer och följa svenskarna och deras ättlingar i spåren. Resorna gick bl.a. till ön Fehmarn och
Hamburg tillsammans med Claudius Riegler från Ystad.
På Fehmarn hittade vi nästan 200 svenska emigranter.
Andra resor gick till Kiel, Eckernförde, Flensburg,
Rendsburg, Husum, Eutin, Preetz i/H, Oldenburg i/H,
Lübeck och Mecklenburg.
Det insamlade materialet är omfattande. Det har använts för en del artiklar och för en fotoutställning på Utvandrarnas Hus - Emigrantinstitutet i Växjö. En del föreläsningar har det också blivit, både i Tyskland och Sverige.
Många lämnar sitt fädernesland. Deras motiv för utvandring, omständigheterna och hur det kom att bli i främmande land är en spännande forskning och ökar förståelsen för alla de människor som sedan andra världskriget
har sökt sig till Sverige.”
Blekinge Släktforskarförening har inlett ett samarbete med
Hans-Jürgen för att inledningsvis diskutera på vilket sätt denna
mångåriga forskning kan göras tillgänglig för andra forskare.
Ska det bli en vandringsutställning, en bok, en cd-skiva, en
databas, en hemsida eller alltihop?
Blekinge Släktforskarförening vill ha kontakt med er som
är intresserade av att få reda på mer om denna spännande
”glömda emigration” för att få idéer och feedback om hur vi
går vidare på den inslagna vägen.
Är du intresserad? Tveka inte att ta kontakt med undertecknad
Katarina Möller
0455-821 47 [bostad]
0455-30 35 55 [arbete]
katarina.moller@gmail.com

Hans-Jürgen Schmitz
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Emigrationen har fått en egen plats på vår hemsida,
www.blekingesf.se, där du kan läsa mer.
www.blekingesf.se

Min släkt”saga” - Hur man får en brylling i Tyskland
av Åke Lundgren, Södertälje

I januari 2009 blev min kusin, Jan Wennerlund i Nättraby,
kontaktad av Katarina Möller från stadsbiblioteket i Karlskrona.
Biblioteket hade fått en förfrågan från honorärkonsulatet i
Hamburg angående en familj, som sökte sina svenska
släktingar. Mannen i Tyskland heter Jens Olin och hade vänt
sig till konsulatet för att få hjälp med att skriva på svenska.
Katarina är, som hon själv säger, en hängiven släktforskare, så
ärendet hamnade på hennes bord.
Min kusin Jan vet att jag håller på med släktforskning och
frågade mig om jag visste något om detta. Jag har bara sysslat
med min pappas sida. Jag vet varför jag heter Lundgren i
efternamn, men det är en annan historia. Min mammas sida,
som är den där jag är släkt med Jan (våra mammor är systrar),
har jag inte alls tittat på. Katarina hade fått fram information
så att vi förstod att våra anor möttes hos Jens Olins farfar och
Jan Wennerlunds morfar (och därmed även min morfar).
Vi visste att morfars far, Karl Victor Olin f. 1858 i Sillhövda
(K), hade utvandrat till Tyskland för att arbeta. Familjen fick
ett antal barn varav de första föddes i Tyskland. Vår morfar,
Karl F W Olin, är en av dessa tysklandsfödda och kom till
världen 1891. Familjen återvände till Sverige och
Karlskronatrakten, där morfars far arbetade på varvet. Morfars
far avled 1947 och ligger begravd på Lösens kyrkogård (K).
Jag gick ett tag och funderade på om jag skulle ringa till
Tyskland och prata med Jens. Min tyska är inte den bästa,
men efter 2 års arbete för FN: s räkning, med en tysk på andra
sidan skrivbordet, så hade min skoltyska blivit något bättre.
Den hade i alla fall fått fler glosor, många definitivt inte sådana
man får lära sig i skolan.
Jag ringde till Jens Olin i Tyskland och en kvinna svarade. Jag
bad att fått tala med Jens och på fråga vem jag var svarade
jag att: ”Mein name ist Åke Lundgren und ich rufe von
Schweden an.” Jag vet inte om det är korrekt tyska men
reaktionen blev att kvinnan mer eller mindre vrålade: ”JENS
SCHWEDEN”. Jag förstod att jag kommit rätt.

Carolina Olin hade 1884 fått en son, oäkta sådan, som döptes
till Carl Viktor. (Det är lite rörigt med alla Karl Olin) Carl Viktor
d.y. fanns i Utflyttningslängden, som utvandrad till Tyskland
13/9 1889. Han skulle då fylla 5 år. Han kom senare bli farfar
till Jens Olin i Tyskland.
Under hösten pratade min syster Eva Lundgren Aronsson
och jag med vår mamma Olga Lundgren angående morfar
och Tyskland. På fråga angående hans tvillingfastrar så svarade
mamma spontant: ”Ja när du säger det så hade han fastrar,
som var tvillingar, men dom har jag aldrig träffat.” Under alla
år har hon inte vid något tillfälle sagt ett ord om dessa fastrar
och var de kunde ha tagit vägen.
I år, strax före påsk, fick jag ett brev från Jens där han
berättade att han inte kunde komma till Sverige i sommar då
han fått cancer och hade genomgått två operationer för detta
och genomgick nu efterbehandling.
I juli var jag och min fru på resa i Tyskland. Vi kom till
Preetz, som inte ligger långt från Kiel, sent på kvällen. Vi hade
inte tagit kontakt men chansade och åkte till Jens dagen efter.
Han var inte hemma. Jag lämnade meddelande till grannen att
jag varit där och skulle ev. ringa då vi åkte hem igen.
På hemvägen ringde jag då vi hade ca. 1 timmas resa till
Preetz. Nu svarade han. Han sa att han ville träffa mig och
det var OK att komma till hans hem. Vi åkte dit och på håll såg
vi några personer utanför bostaden. Jag reagerade på en av
dem och sa till min fru att jag trodde det var Jens. Mycket
riktigt mina aningar var korrekta. Han hade många ”Olinska”
drag.

Efter att förklarat att min mammas flicknamn var Olin och
att vi troligen är släktingar hade vi ett kort men trevligt samtal.
Jens berättade bl.a. att han skulle till Sverige under 2010. Vi
bestämde att hålla kontakt. Jag skickade ner en del familjebilder
till honom och han skrev tillbaka ang. resan till Sverige.
På sommaren 2009 var Jan och jag på biblioteket i
Karlskrona och via Internet tittade vi i kyrkböckerna för Fur
m.fl. församlingar. Vi fann då att vår morfars far, Karl Viktor
Olin (1858-1947) hade två tvillingsystrar. Den ena, Anna
Charlotta, Olin fanns även med i Utflyttningslängden 1886, som
utvandrad till Tyskland. Den andra, Carolina Olin fanns inte i
någon utflyttningslängd men i husförhörslängden för 1881 –
90 finns noterat: ”Vistas sedan många år i Tyskland där hon
enligt moderns uppgift lär hafa ingått äktenskap”.

Jens till höger och undertecknad till vänster (Notera kudden med de tre kronorna)

Vi blev uppbjudna till hans lägenhet på 7:e våningen med
utsikt över hela Preetz. Det blev mycket pratande om familj
och släkt. Han var gift med Karin sedan många år. De hade
tre barn och ett flertal barnbarn.
Jens hade inte en aning om att farfars mor (Carolina Olin)
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hade en tvillingsyster. Han visste dock att hon gift sig, som
prästen helt riktigt skrivit i husförhörslängden och att mannen
hette Friedrich Kaiser. Jens visste
inget mer om hennes vidare öden i
livet.
Carl Viktor Olin, Jens farfar, fick
två barn. Både han och barnen var
svenska medborgare och blev så
småningom medborgare i Preussen.
Jens pappa dog av diabetes 1945.
Två kusiner, som måste ha
träffats i Tyskland. Karl Olin, lilla
bilden till vänster är Jans och min
morfar strax innan han dog. Han är
något tärd av sin cancersjukdom.
Carl Viktor, bilden längst upp till
höger är Jens Olins farfar. Mannen i
mitten är min morfars far alt. Jens
farfars morbror.
Överst: Carl Viktor Olin

Carl Viktor levde in på 1960-talet
och hade, vad jag förstod, många fina
tankar om Sverige, som påverkat
Jens. Han berättade bl.a. att
julklapparna de fick ”kom från
Sverige”.

Mitten: Karl Viktor Olin
Nederst: Karl F V Olin

Efter några timmar lämnade min
hustru och jag Karin och Jens med
löftet att åter träffas antingen i
Tyskland men helst i Blekinge.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Västra Blekinge

I augusti var den klar !

Några har undrat varför det inte finns några artiklar, register
osv från de västra delarna av Blekinge? Det har vi i styrelsen
också funderat över i många år och vi har ofta uppmanat de
som har anor från dessa trakter att eventuellt göra register,
skriva någon artikel. Men det kommer aldrig in något.
Föreningen har också haft möten och anbytardagar i västra
Blekinge, tyvärr har det inte kommit speciellt mycket folk. Jag
glömmer aldrig t ex när vi hade ett höstmöte i Karlshamn, det
kom två personer….
Fördelningen av medlemmar i föreningen har alltid sett
likadan ut, de flesta kommer från mitten och de östra delarna.
Men som tur är så har ju nu en släktforskarförening funnits i
Sölvesborg sedan några år tillbaka.
Om du har några tankar och idéer om detta, ta kontakt
med styrelsen så kan vi kanske hitta på något trevligt. En sak
kommer i alla fall, och det är att Lister härad som kommer att
finnas med på den nya CD:n vigselregistret och räknas med
att komma ut under nästa år. Så den som väntar på något gott
väntar aldrig för länge.
AGO
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CD skivan Vigselregister 1888-1939 för Östra Härad.
Denna CD-skiva innehåller ett register för vigslar mellan
1888-1939 i Östra Härad (inklusive Karlskrona) i Blekinge
län. Det är ingen komplett avskrift av all text i vigselböcker
eller SCB-utdrag. Skivan som innehåller över 17000 poster
lanserades på Släktforskardagarna i Örebro och kan köpas
från vår Bokhandel och på kommande föreningsträffar.
Skivan kan också köpas ”över disk” på SVAR-projektet i
Kallinge. Skivan kostar 195 kr (ex porto). Ett idogt arbete
av många personer har gjort denna skiva möjlig och
Släktforskarföreningen vill tacka alla som bidragit i detta
arbete.
Någon gång under nästa år kommer en ny skiva, som
kommer att omfatta alla vigslar mellan 1888-1939 i Blekinge
län. Du som redan köpt Vigselregistret för Östra Härad
kommer att kunna köpa nya CD:n till ett rabatterat pris.
Staffan Knös
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Gammalt kapell i Kallinge?
I förra numret av Släkt-Eken frågade vi om någon kände
till ett gammalt kapell, som skulle ha legat, där idag
Slättagårdsskolan ligger. Efter en första förfrågan på Blekinge
Museum, blev det ett nekande svar. För någon vecka sedan
dök frågan upp igen och då fick vi ett jakande svar. Det blev
till att gå in på Riksantikvarieämbetets hemsida www.raa.se
och vidare in på fornsök och mycket riktigt, där var det. Bredvid
Slättagårdsskolan ligger ett grönområde och en liten lekplats
och det är den ytan som är markerad. Enligt dokumentet, som
är skrivet 7/7 1969 lyder beskrivningen: Koleragravplats?
Platsen anges muntligen vara begravningsplats. Vid grävningar
i villaträdgård har enl. uppg. Människoben påträffats.
Ungefärliga gränser.
Sedan kommer ett tillägg. Dnr 2688/91. Enl. lantmäteriakt
är inom ovan angivet område platsen för ett gammalt kapell.
(akt P1 Ronneby II år 1766). Det är även ditskrivet ”Ej fältbesiktigad” om platsen.
Vill ni själva gå in på hemsidan och titta, kan ni i fornsök
och i sökrutan för RAÄ:nummer skriva: ronneby 151:1, så
kommer ni direkt på.

Kan du gissa var bilden är tagen i
Blekinge?
Svaret till förra tidningens bildgåta.
Bilden är tagen utefter den väg som för några år sedan i
radio Blekinge blev utsedd till Blekinges vackraste väg,
sträckan mellan Saxemara och Kullåkra. Bron och huset
ligger vid Vierydsåns mynning strax öster om Väbynäs.
Ån kommer från Nässjön.”
Kent Alritzon

Min släkt”saga” - Respekt for fortiden gjorde det muligt
av Vagn Petterson og Mogens Weile

At besøge Karlskrona og gå en tur i sine forfædres by var
en oplevelse min bror og jeg aldrig vil glemme. Før den 16. juni
2010 omfattede vores viden om den svenske slægt kun det
som var beskrevet i vores slægtsefterlysning i det forrige nr.
af ”Släkt - Eken”. Takket være Blekinge slægtsforskerforening,
Stadsbiblioteket i Karlskrona - og ikke mindst - Katarina Möller
der havde fundet slægtstabeller frem om vores rødder, fik vi
så meget nyt med tilbage til Danmark, at det næsten ikke er til
at overse, og langt mere end vi
havde håbet på.
I ca. 1955 og 77 år gammel
besøgte vores morfar Bror
Knut Persson sin familie i
Torhamn for sidste gang. Han
kørte den lange vej fra
Hedehusene i Danmark til
Torhamn i Blekinge på knallert
(moped). Vi havde et enkelt
foto fra dengang med ukendte
familiemedlemmer foran et
ukendt hus i Sverige, hvem han
besøgte og hvor huset lå viste
vi ikke.

En anden imponerende oplevelse var, at se de mange
velbevarede kirker og kulturhistoriske bygninger der stadigfindes
i Karlskrona, Kristiansopel og Torhamn, som gjorde det muligt
for os at se de steder vores slægtninge var blevet født, døbt og
gift, hvor de levede og arbejdede på godt og ondt. Og hvor de
døde og blev begravet.
Personligt mener jeg (MW) det er vigtigt, at vi har kendskab
til vores fortid. Uden kendskab
til vores slægt og deres historie
mister vi let forståelsen for
vores egen tid. Man kan sige
det lidt skarpere: Manglen på
viden om vores slægters
historie gør os hjemløse, og
uden identitet.
Derfor er det godt og nødvendigt, at vi en gang imellem
minder os selv og hinanden om
den tid, hvor tingene var
anderledes, og hvor livet blev
levet på en anden måde.

Den 15. juni 2010 blev spørgs-målene besvaret, og i dag
ved vi huset hedder ”Solhaga” og ligger på Sankt Måns Väg
i Torhamn, og vi ved at det var Bror Knuts nevø/brorsøn Nils
Henning Persson, som byggede huset i 1941. Det var
imponerende at se og kunne tage et foto på det samme sted i
2010.

Tak til Katarina og Karlskrona der gjorde det muligt.
Læs og se mere om de svenske aner:
http://www.ugebrevetsøndagaften.dk/slaegten.htm#raaband
http://www.ugebrevetsøndagaften.dk/SlaegtBrorKnut.htm
http://www.ugebrevetsøndagaften.dk/fotosidebrorknut.htm
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Brinnande intresse på Nässelfrossan

Hans Rosenlund ger tips till intresserad besökare.

Foto: Urban Jönsson

Temat för årets nässelfrossa i Olofström var ”eld och lågor”.
Och eftersom vår förening är fylld av eldsjälar som brinner för
släktforskningen, vore väl ingenting naturligare än att vi också
fanns på plats mitt i den sjudande nässelsoppan. Nässelfrossan
är en kulturfestival som varar i en hel vecka med arrangemang
runt om i kommunen. På lördagen bemannade Blekinge
Släktforskarförening bibliotekets Harry Martinsonrum med
syftet att sprida släktforskningens låga till nyfikna besökare.
En intresserad skara hade sökt sig in i bibliotekets svalka
på årets dittills varmaste dag. Precis utanför dörren till salen
hade Alvar Ahl ställt upp ett bokbord med det som föreningen
har att saluföra. Hans Rosenlund inledde med ett föredrag om
släktforskningens grunder, och tillsammans med undertecknad
hjälpte han därefter besökarna tillrätta bland husförhörslängder
och födelseböcker.

Kulturnatten en succé !
Efter att på blanka eftermiddagen ha lastat några tunga
kartonger, datorer, fika mm gav vi oss iväg, Diana Green och
undertecknad, för att möta Kulturnatten i Karlshamn. Väl
framme dukade vi vårt bord, i biblioteket framför
släktforskarrummet, med böcker, CD-skivor mm som vi hade
med oss från Bokhandeln. Klocka fem slogs dörrarna upp för
Kulturnatten och redan efter några minuter hade vi mängder
av intresserade besökare vid föreningens bord.
Vi fick svara på mängder av frågor om släktforskning, om
arkiv och ”kyrkböcker på nätet”, som vi berättade om och
demonstrerade många gånger. Vi förklarade och visade också
möjligheten med olika släktforskningsprogram. Tiden medgav
inte någon vidare forskning åt enskilda besökande, för vi hade
ständig kö av intresserade.
Intresserade nybörjare hänvisade vi till studiecirklar hos
studieförbunden, men såväl dessa som släktforskare som ville
komma vidare och ha hjälp, hälsade vi välkomna till föreningens
kommande månadsmöten och till SVAR. För de som ville ha
hjälp med släktforskningsprogrammet Disgen hänvisade vi till
de Disgenträffar som DIS-Syd har.
Våra presentationsbroschyrer om föreningen och om SVAR
tog snabbt slut. Några tecknade sig för medlemskap på stående
fot. Denna rusch med intresserade fortsatte nästan hela kvällen,
vi hade knappt tid att sitta ner och knappt tid att fika. Det är ett
mycket stort intresse för denna nya folkrörelse! Klockan elva
var Kulturnatten slut och efter sex intensiva timmar packade
vi ner våra kvarvarande produkter och begav oss hemåt i natten,
efter en mycket lyckad Kulturnatt.
För att ytterligare höja temperaturen i ”släktforskarhörnan”
hade Blekingearkivet, med Per Frödholm som representant,
sitt bord nära vårt, där han visade arkivmaterial och sålde egna
släktforskningsprodukter.
Staffan Knös

Någon upptäckte att föräldrarna till en ana i själva verket
var helt andra än de förmodade. Det är bra när sådant upptäcks
i tid – Hans kunde från sin egen gryende forskning ge exempel
på motsatsen, när man forskat vidare i flera generationer innan
man upptäcker att förutsättningarna varit helt felaktiga och en
massa framvaskade namn egentligen inte alls hör till den egna
släkten. Som Alvar fyndigt uttryckte saken, ”fortsätter man
forska framåt från en felaktig ana, upptäcker man till slut att
man själv inte finns”.
Men visst fanns våra besökare, och de fann vad de skulle i
de gamla längderna. Snart hade alla fått hjälp med sina frågor,
och kunde fulla av iver åka hem för att fortsätta på de nya
trådar vi nystat upp åt dem. Om någon hade tänkt sig en lat
och sysslolös semester – så grusade vi deras planer. Så är det,
när man brinner för släktforskning.
Urban Jönsson
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Diana med några intresserade besökare.
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Foto Staffan Knös

Höstmöte i Karlskrona 23 september 2010
Ett 30-tal släktforskare samlades i Blekinge museums hörsal
den 23 september för höstmöte med arkivkväll. Ordförande
Annika hälsade välkommen och lämnade över till den första
arkivpresentationen:
Blekinge museum, Karlskrona - arkivarie Karin Nilsson
Karin berättade att faktarummet på museet har funnits i 16 år
och har öppet på onsdagar 11-19. Det ligger i biblioteket högst
upp i Grevagården. Samtidigt berättade Karin att lokalerna
kommer att stängas för behövlig renovering fr.o.m. den
1 november fram till någon gång i vår. Under renoveringen är
kontaktvägen telefon, e-post eller brev.
Axplock vad som finns i
faktarummet
Arkivalier
Arkivhandlingar som främst
berör personer, företag,
föreningar och gårdar förvaras
i arkivet.
Bebyggelse
B y g g n a d s i n v e n t e r i n g a r,
ritningar och skrivelser som
gäller olika byggnader finns
samlade här.
Dokumentationer
Museets dokumentationer som
behandlar bl. a. kustkultur, folkmusik, slöjd och industri kan
studeras. (från 1920-talet och framåt)
Folklivsuppteckningar
I uppteckningarna berättar människor om vardagsliv och olika
traditioner.
Fotografier
Du kan söka bland våra fotografier både manuellt och i databas.
(över 200.000)
Föremål
Museets föremål förvaras i Kungshallsmagasinet. I
faktarummet kan du söka i föremålsdatabasen.
Kartor
I museets arkiv finns kartor och ritningar.
Liljas blekingska samling
En stor excerptsamling med uppgifter om företeelser och
personer i Blekinge. Här finns bl.a. ett register med cirka
46 000 personer som har anknytning till Blekinge.
Litteratur
Museet har en stor samling litteratur som berör Blekinge. Även
annan litteratur finns i biblioteket. Obs. Böckerna lånas ej ut,
däremot kan enstaka kopior beställas. http://libris.kb.se
Swahns tomtarkiv
Genom att använda detta register kan du få veta vilka som ägt
fastigheter i Karlskrona fram till början av 1900-talet. Detta
ger en intressant social bild av befolkningen i Karlskrona.
Tidningsklipp
Från början av 1900-talet och framåt har museet samlat klipp
om händelser och personer.

Kontaktuppgifter: Blekinge museum – faktarummet
Öppettider onsdagar 11-19 (t.o.m. oktober månad)
Telefon
0455-30 49 38
E-post
karin.nilsson@karlskrona.se
Adress
Faktarummet, Blekinge musuem,
Borgmästareg. 21, 371 35 Karlskrona
Hemsida
www.blekingemuseum.se
Föredragshållare nummer två tog över...
Marinmuseum, Karlskrona – arkivassistent Gunnel
Parker
Gunnel berättade att arkivet är
öppet för allmänheten och att
du är välkommen att besöka
dem. Du kan själv söka efter
ritningar i deras ritningsregister.
eller titta i arkivförteckningar.
Huvuddelen av museets
arkivmaterial kommer från
örlogsvarvet eller från
organisationer med anknytning
dit.
Marinmuseets bibliotek är ett
forsknings- och referensbibliotek som är öppet för
allmänheten en gång i veckan.
Du kan också söka i Marinmuseums bibliotekssamling på
webben.
Gunnel betonar att det är ett väldigt ”smalt” område för
släktforskare men om man har någon släkting som arbetat på
varvet eller marinen kan man hitta dom i personalrullor,
straffrullor m.m.
En liten anekdot som Gunnel brukar berätta för skolungdomar
som är på besök är att man hittat i straffrullor att om en personal
kom för sent till arbetet 30 min kunde dom hamna i fängelse i
2 dagar på vatten och bröd.
Det finns inget komplett material om skeppsgossar, men en
del f.d. skeppsgossar har lämnat in en och annan rulla, men
inget sammanhängande material.
Kontaktuppgifter: Marinmuseum – arkiv
Öppettider onsdagar 13-16 (biblioteket)
Telefon
0455-35 93 42
E-post
gunnel.parker@maritima.se
Adress
Marinmuseum, Box 48, 371 21 Karlskrona
Hemsida
www.marinmuseum.se
Staffettpinnen lämnades sedan över till föredragshållare
nummer tre...
Blekingearkivet, Bräkne-Hoby – arkivchef Per Lundin
Blekingearkivet förvaltar och tillgängliggör enskilda arkiv i
Blekinge län, vilket innebär arkivhandlingar från föreningar,
företag, gårdar, byar samt privatpersoner. Det bildades 1982
som Folkrörelsearkivet i Blekinge och har sedan breddats.
Ett av dom större gårdsarkiven är Djupadals gårdsarkiv som
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väger 1,5 ton!
Arkivet arbetar också med att dokumentera och stimulera till
forskning om länets historia, genom inventeringar och annat
utåtriktat arbete.
I arkivet finns bland annat: Gravstensinventering med foton,
torpinventeringar, underlaget till Gods & Gårdar, kartor.

Blekingeminnen, skildrade af Maximilian
Axelson Blekinge-Posten 1874-11-13
Fortsättning från föregående nummer.
II. En bondgård af gamla slaget.
Vid jultiden blef stugan ännu festligare prvdd rundtom
väggarne uppspikades då s. k. ”bonader” eller väfnader, på
hvilka bilder ur bibeln vanligtvis sågos framställda. Den vanligtvis
ganska stora stugan fick sin värme från en väldig spis med
bakugn och ”fvr”, eller mindre spis, samt ofta äfven från en
jernugn. Belvsningcn under de mörka kvällarne fick man
antingen från den flammande aftonbrasan eller från de torra
stickor, som åtminstone i hvardagslag användes såsom ljus och
hvilka skuros af s. k. ”spånträn, dem man alltid hade till hands
ofvanpå trossbjelkarne eller på ”skunken”, ifall en sådan
takläggning fanns.

Inom kort kommer en pdf-fil att finnas här med information
om ”Släktforskning i Blekingearkivet”.
Kontaktuppgifter: Blekingearkivet
Öppettider måndag-torsdag 8-16.30 samt ett visst antal
lördagar per år, då 10-14
Telefon
0457-813 87
E-post
blekingearkivet@telia.com
Adress
Tingsgården, Ronnebyv. 4, 370 10 BräkneHoby
Hemsida
www.blekingearkivet.se
En behövlig kaffepaus tog därefter vid och möjlighet fanns att
tala med de olika representanterna samt handla vid föreningens
bokbord.
Tre nya medlemmar kunde vi hälsa välkomna till föreningen
och två långväga medlemmar hade styrt kosan mot Karlskrona
denna kväll, en från Växjö och en från Stenungsund!
Tack för en trevlig kväll med nya och gamla bekantskaper.
Katarina Möller

Men vi återgår här från den gamla tiden. Vid mitt besök i
Bröthult funnos där ännu i behåll både hängkläden och bonader
ehuru åtminstone de sednare ej upphängda oftare än vid riktigt
högtidliga tillfällen.
Bland de å bonaderna anbragta målningarna må här först
nämnas en som har en öfverskrift ”Bröllopet i Cana”. Man
ser der ett stort dukadt bord med några väldiga krukor framför
samt en prest med svarta kragar och gult hår, hvarmed äfven
det öfriga bordssällskapet är utstyrdt.
Öfver en annan talfla läses ”Drottningen af rika Arabien
besöker kung Salomo” Den gulhårige kungen är klädd i röd
krona, röd frack, gröna knäbyxor och höga stöflar samt är
placerad på en brunmålad stol. Drottningen som åtföljes af två
blåklädda damer, är själv utstyrd i rödblomming klädning och
hvitblommigt förkläde.
”David slår Goliath midt i pannan”. Goliath bär brun hatt,
hvitt svärd och en hvit half sköld, men hans lille motståndare
har svart hatt, blå jemshögströja, knäbyxor, strumpor och skor.
”Adam och Eva bryta i Paradis”. Det gulhåriga paret har,
liksom all de öfriga på bonaderna förkommande personerna
ett intetsägande ansigtsuttryk och håller hvar sitt äple i handen.
”Herodes lät mörda svenbarnen”. Två herrar i trekantiga
hattar hålla här hvar sin barnunge i fötterna, alldeles så som
jägare brukar bära en skjuten hare.
I ”Sanct Knut” se vi en liten man i röd toppmössa, röd tröja
och gula byxor samt väpnad med en piska i ena handen och en
käpp i den andra.
Ofvansom åtskilliga mer eller mindre besynnerliga djur läser
man de upplysande orden ”Pelikan, Elephant, Struts, Svan,
Påphogel o. s. v.
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Bland stället värkvärdigheter må ej heller förbigås den
mängd af såväl gamla husgerådssaker som klädespersedlar
från länge sedan förgångna dagar, hvilka der förvarades. Här
sågos gamla ölkannor af trä, konstfärdigt utskrurna, en s. k.
”snippaskål”, äfvenledes af trä, silfverbägare och dito tumlare,
en fruntimmers tvärsadel men messingshandfäste, ryggstöd
och fotsteg af trä, konstfärdigt utsydda bockskinnshandskar,
ett mansbälte af hjorthud med tillhörande knifsked (slida) samt
täljknif och gaffel, ”fälttecken” och ”njurband”, begagnade
som brudprynadnader av mormodern till den vid mitt besök
befintliga hustrun på stället m. m. s.
Skada att inte den gamle husbonden sjelf för tillfället var
hemma, ty denne sades allmänt vara en ovanligt klok man af
hvilken jag utan tvifvel haft många upplysningar att vinna.
En af husets döttrar yttrade också, på sitt blekingsmål, om
den gamle:
”Farsgobben har med mycket att gäla (prata) om frau gamla
tier, dau han va mä baue på legar, bröllop och ufaragillen
(ofärdsgillen) sådana, vid hvilka det gick så blodogt till, att
mången stannade död på platsen.
Johan Eugéne Maximilian Axelson f. 1823 i Säter
Bodde 1880 i Lyckeby, död 1884
Gift med Ada Thörnebladh f. 1843 i Lösen
3 barn födda i Göteborgs Karl Johan

Vad stod det i föreningens
medlemsblad för 26 år sedan?
Saxat ur BGF-nytt nr. 4 1984
Årets månader enligt den gamla almanackan
(insänt av Bengt Paulsson, Rödeby)

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

-

Tors-månad
Göje-månad
Vår-månad
Gräs-månad
Blomster-månad
Sommar-månad
Hö-månad
Skörde-månad
Höst-månad
Slakt-månad
Vinter-månad
Jul-månad

Flera reseberättelser bl. a. om Dalarna och Värmland samt
Ronneby och Djupadal.

Kan du gissa var bilden är tagen
i Blekinge?
Här får ni ännu en tankenöt att knäcka. Var i Blekinge
finns stugan, som visas på framsidan? Rätt svar
kommer i nästa Släkt-Eken och en liten historia kring
stugan.
Har du någon bild som du skulle vilja ställa en fråga
kring, skicka den till annikagylling@otfors.st så
publicerar vi bild och fråga till nästa gång.
AGO
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Efterlysning
Bilden (fotograf/atelje okänd) uppges föreställa min nu avlidna
mormors far och hans dotter, (dvs min mormors yngre
halvsyster), tillsammans med mannens hustru(?). Det kan vara
från runt 1915-1925. Min mormor Berta föddes 1907 i
Spetsamåla Sillhövda, modern var Ida Matilda Mattisson.
Mannen heter Karl Olsson, lär ha varit hemmansägare och ha
haft en gul vagn dragen av två hästar. Han ska ha haft
kopplingar till Larum i Fridlevstad och Husgöl i Sillhövda, allt
enligt muntlig tradition. Han kan också haft en son Martin.
Ett bekräftat namn på i vart fall mannen på bilden och i synnerhet
födelsedata och andra uppgifter om honom skulle vara varmt
uppskattat!
Hälsningar
Claes Tulbrink
claes.bsf@nejtillspam.se

Brita Kiörning från Nättraby blev avrättad den 13 november
1734. Hon halshuggs och bränns på avrättningsplatsen i
Listerby, för det hon har förgiftat sin man med merkurium.
Denna dam var gift med en man som jag är lite släkt i släkten
med; Christoffer Blom var son till brukspatron Magnus blom
och hans fru Märta Zaulich på Torne Bruk.
Jag är släkt med Christoffer Blom genom hans mormor som
hette Märta Fredriksdotter och som i första giftet var gift med
Hubert de Besche på Nävekvarns Bruk och deras
gemensamma dotter Helena. Märta Zaulich är halvsyster till
Helena de Besche.
Jag har blivit rätt fascinerad av historien om Brita Kiörning
och Christoffer Blom. Har läst att det var en stridslysten kvinna,
Brita. Kom hon från den adliga släkten Kiörning eller var det
ett soldatnamn? Hon nämns i Medelstads härad under perioden
1716-1735 i ordningen Listerby, Hasselstad och Nättraby. Hon
anges med titlar som gästgiverska, krögerska, hustru, madame
och avrättad krögerska. Hör gärna av er om ni vet något mer
om Brita.
Marianne Arvidsson
Wannenstrasse 44
CH-8610 Uster
Switzerland
e-post: mariannearvidsson@gmx.net

Hvor er mine svenske slägtninge?
Jeg söger efterkommere af min farfars foräldre: Sven
Andersson (Synnerberg), födt 10-11-1832 i Belganet og Sissa
Månsdotter, födt 27-10-1837 i Belganet. De var Torpare i
Belganet i Öljehult Sogn og fik 9 overlevende börn: Oluf i 1863,
Carl August i 1864, Emelie i 1865, Niels Johan i 1868, Carolina
i 1870, Per i 1872, Bernhard i 1873 (Han er min farfar), Mathilda
i 1878 og Axel Ferdinand i 1882.
Jeg har prövet at finde dem gennem DIS-Danmark og andre
fora, men med negativt resultat. Derfor pröver jeg denne
mulighed og håber at få svar fra nogle, der har oplysninger om
dem. Jeg er interesseret i alle slags oplysninger.

Boktips
Då jag inte fått någon respons på mina boktips så har
jag nu förstått att ingen är intresserad av dessa, så
härmed avslutar jag den lilla serien.
AGO
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Vagn Svensson
Gåseholmvej 18, st.tv.
DK 2730 Herlev
Danmark.
Telefon +45 44915243
E-mail: gvs.usa@hotmail.com

www.blekingesf.se

Skärfva i Nättraby församling
Kenth Svensson i Kristianstad har fått ärva två foton efter sin
far som föreställer arbetare på Skärfva i Nättraby församling
(K). Bland annat är Kenths farfar Karl Svensson (1880-1927)
med på bilderna.

Finns det någon av er läsare som kan hjälpa Kenth med att
identifiera personerna på fotona?
Om du vill se fotona i större format så har vi publicerat dem på
vår hemsida, www.blekingesf.se, under fliken artiklar –
efterlysningar.

Vilka som är Kenths övriga släktingar vet han, men vilka är de
andra?

Arbetare och boende på Skärfva 1925. Enligt Thomas Skröder på Verstorps herrgård, är fotot med största sannolikhet taget på
”drängarnas fotbollsplan” som låg i närheten av herrgården.
1. Edvin Svensson
29. Karl Svensson
49. Asta Svensson (g. Larsson)
50. Sara Svensson (g. Pettersson)
51. Brita Werin (g.m. nr 1. Svensson)
58. Vera Svensson (g. Petersson)
62. Emil Svensson
66. Åke Svensson
74. Sven Svensson

f. 1908 Nättraby (K)
f. 1880 Tving (K)
f. 1910 Nättraby (K)
f. 1923 Nättraby (K)

d. 1986 Nättraby (K)
d. 1927 Nättraby (K)
d. 1987 Nättraby (K)
d. 1961 Färgelanda (P)

f. 1917 Nättraby (K)
f. 1914 Nättraby (K)
f. 1921 Nättraby (K)
f. 1912 Nättraby (K)

d. 2004 Nättraby (K)
d. 1984 Nättraby (K)
d. 1991 Ronneby (K)
d. 2002 Nättraby (K)

Vilka är de andra 66 personerna på fotot?

12. Karl Svensson
f. 1880 Tving (K)
d. 1927 Nättraby (K)
16. Edvin Svensson
f. 1908 Nättraby (K)
d. 1986 Nättraby (K)

Vilka är de andra 23
personerna på fotot?

www.blekingesf.se
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Avsändare
Blekinge Släktforskarförening
c/o SVAR-projektet
Kockumsvägen 11
372 50 Kallinge
Sweden - Schweden - Suecia

NYA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA
Ann-Margret Kjellander, Gamla Riksvägen 26, 371 60 Lyckeby
Ann-Marie Friberg, Hindvägen 10, 372 50 Kallinge
Anne Johansson, Klarbärsvägen 8, 135 42 Tyresö
Arne Lundgren, Notövägen 30, 352 44 Växjö
Arne Olsson, Ricarda Huch str 4, DE-61476 Kronberg, Tyskland
Bengt Arnesson, Rudvägen 10, 374 51 Asarum
Bernt Wadman, Bokhultet 19, 370 33 Tving
Birgit Kärrstrand, Mörners väg 54 A, 352 38 Växjö
Birgitta Gustavsson, Bävervägen 3, 372 50 Kallinge
Britt Hertzberg, Pantarholmskajen 4 C, 371 38 Karlskrona
Börje Fransson, Capellavägen 17, 393 51 Kalmar
Claes Tullbrink, Mörkövägen 77, 122 60 Enskede
Christin Sjökvist, Lärkvägen 13, 370 24 Nättraby
Cristina Johansson, Sadelgatan 41, 194 72 Upplands Väsby
Elizabeth Törngren, Kungsmarksvägen 41, 371 44 Karlskrona
Gunilla Eklund-Boulliant, Backabovägen 46 F, 371 46 Karlskrona
Guy Persson, Norra Fogdelyckegatan 27 F, 374 38 Karlshamn
Hans Melin, Saltövägen 11, 371 37 Karlskrona
Jens Th Hansen, Ullerod, 2980 Kokkedal, Danmark
Johan Nilsson, Geijersgatan 6, 411 34 Göteborg
Karin Dehn, Stenhagsvägen 38, 374 33 Karlshamn
Karin Henriksson, Porsvägen 260, 192 48 Sollentuma
Kjell Andersson, Rödebyvägen 24, 370 30 Rödeby
Lennart Sköldhammar, Kocksgatan 30 5 tr, 116 24 Stockholm
Lise-Lott Melkersson, Älgbacken 2 A, 372 34 Ronneby
Mari Jagdell, Värendsvägen 64, 370 11 Backaryd
Marianne Arvidsson, Wannenstrasse 44, 8610 Uster, Schweiz
Roland Hansson, Höghultsvägen 291, 290 62 Vilshult
Rolf Nyberg, Bygatan 57, 375 34 Mörrum
Ruben Jarleborn, Bjärevägen 2, 245 38 Staffanstorp
Rune Olsson, Östra Köpmansg. 27, 371 32 Karlskrona
Sten Svensson, Knattevägen 45 Råby, 295 91 Bromölla
Sven-Rune Gredehall, Vitaskärsvägen 2, 372 91 Ronneby
Thomas Johansson, Applakärrsvägen 48-10, 374 94 Trensum

Du hittar väl hem till vår hemsida?
www.blekingesf.se
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SVAR-projektet &
Demografiska
Databasen
Vi tillhandahåller bland
annat mikrofilmade
kyrkoarkivalier för
Blekinge, Skåne, Halland
och Småland

Välkommen att boka tid
Telefon 0457-61 76 03
Kostnad 50:- heldag och 25:- halvdag

Öppet
Måndag-Fredag 08.00-16.00

Adress
SVAR-projektet
Kockumsvägen 11
372 50 KALLINGE
annika.otfors@ronneby.se

