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Gamla ord med dunkelt ursprung
Våra ortnamn innehåller ofta ord, som försvunnit ur vårt språk

Döderhult hette för 700 år sedan Dudhraholt. Vad
Dudhra betyder är mycket osäkert. En teori är att
det syftar på den växt, som nu heter dådra. Växtens
namn stavades nämligen då dudhra.

Det äldsta skriftliga belägget på namnet Kalmar finns
på en runsten från 1000-talet. En man blev dräpt i
”Kalmarna sundum”. Kalm är troligen dialektord för
stenröse.

Alster betyder ”alstra liv”, ”svälla”. Den som alstrar
liv sväller också. Man satte likhetstecken mellan en
kvinnas graviditet och åns översvämning.

Namnet Påskallavik har ett mycket osäkert ursprung.
En teori är att det växte pors vid en skalle. Skallen
kan då vara en bergsformation eller ett gårdsnamn.

Emån, imma, dimma och ämbar har alla med vatten att göra.
Orden härstammar från det fornnordiska eem, som betyder vatten.

Ämbar

Dådror Kalm

Pors Alsterån - ån som sväller
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PLF i Oskarshamn håller Årsmöte
lördagen den 16 februari

klockan 14.00
i våra lokaler på Kyrkogårdsgatan 11
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   Leif Norrgård föreläser om märkliga händelser
  i Döderhultsbygdens kyrkohistoria.
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Ordföranden har ordet
Jag vill börja med att önska alla en god fort-
sättning på år 2013, som ett trevligt
släktforskarår.
Jag firade jul med huset fullt av släktingar
till mitt första barnbarn,  Siri. Min fritid får
jag använda för att skriva ned hennes förfä-
der på fädernet.
Vi vill än en gång tacka alla som på olika
sätt hjälpt till med registrering av uppgifter
till databasen.
Detta gjorde att vi kunde ge ut en ny ver-
sion av CD-3, som hade en strykande åt-
gång. Vi sålde över 200 skivor, framförallt
på hösten. Den rönte stor uppskattning ef-
tersom  den innehöll en miljon poster.
Detta år prioriterar vi arbetet med en tredje
version av CD-2 för att få den klar till släkt-
forskardagarna 2013 i Köping 24-25 augusti.

Vi behöver hjälp med församlingarna i mel-
lersta Kalmar läns kommuner, vilka är Hults-
fred, Högsby, Mönsterås och Oskarshamn,
samt den östra halvan av Jönköpings län,.
Där är det Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö,
Tranås och Vetlanda kommuners försam-
lingar.
Alla som har kännedom om  någon eller
några av dessa församlingar är välkomna att
höra av sig till Morgan eller mig. Då får vi se
vad som är intressant att börja med.
Vi vill härmed också be de släktforskar-
föreningar inom detta område som kan be
sina medlemmar att om möjligt hjälpa till med
detta arbete för att få den nya versionen så
bra som möjligt.
                                               Sam Blixt

Några notiser

          Antalet medlemmar
i PLF är idag 1 589 efter det att de
som inte betalat för 2012 har strukits.

  Antalet poster
i databasen är idag
4 820 804.

     Kulturnatten
i Oskarshamn inträffar
i år den 8 november
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Föreningens styrelse
Sam Blixt, ordförande, dataansvarig
Anders Thunberg, v. ordf., redaktör
Leif Rydström, sekreterare
Edith Carlsson, v. sekr., ansv. brevfrågor
Anders Rotviker, kassör
John-Olof Dillström, v. kassör
Britt Maria Ekstrand, ansv. mailfrågor mm
Birgitta Dahleman, suppl. biblioteksansvarig
Gunnar Håkansson, styrelseledamot
Ingvar Andersson, suppleant
Ulf Waltersson, suppleant
Sven-Åke Fogelqvist, suppleant

Revisorer
Siv Larsson, sammankallande
Per-Gunnar Jörke
Bernt Johansson, suppleant

Valberedning
Ingvar Karlsson
Bernt Johansson
Christina Dannesäter

Styrelsemöten
Styrelsen har haft nio ordinarie styrelsemöten

Allmänna möten
20120218 - Årsmöte
i PLF-lokalen på Kyrkogårdsgatan 11.
Efter mötet berättade Anders Berg om hur man
forskar efter sjöfolk under rubriken
Lokalhistoria från segelsjöfartens dagar

20120317 - Släktforskningens dag
hade  vi många besökare och fick flera nya medlem-
mar.
20120421 - PLFs 25-årsjubileum
ägde rum i Forum, Oskarshamn
Efter mingel och fotografering berättade Sam Blixt
kort om PLFs historia.
Därefter höll Ted Rosvall två mycket uppskattade
föredrag:
1, Ätten Bernadotte genom 200 år
2. Hur jag fann min ryska släkt.
Gullan Olsson, Kalmar Läns Genealogiska Förening
överlämnade en bok som jubileumsgåva till PLF.
Holger Kanth, Tjust Släktforskarförening tackade för
gott samarbete under alla år och överlämnade också
en bok som jubileumsgåva.

20120505 - Föreningsmöte i Pataholm
Efter detta blev det guidning av Gunnar Svensson,
Ålems Hembygdsförening.
Han berättade om Hullgrensgården, hamnen, Rund-
grenska gården, Carlsundska huset, torget och
avslutades i Harbergska gården efter detta avslutades
med kaffe på övervåningen i hembygdsgården.
20120908 - Föreningsmöte i Staby och kultur-
vandring i Gillberga
Efter mötet i Staby förflyttade vi oss med bil till
Gillberga.  Christina Dannesäter om Staby innan vi
åkte till Gillberga, på Gillbergaåsen berättade hon om
järnåldersbyn. I Gillberga berättade Lars Alldén
bland annat om 'laga skifte'. Vi tog oss sedan till
Hagströmsstugan där vi blev bjudna på kaffe och
tårta medan Per Hansson berättade om Erikshjälpens
grundare, Erik Nilsson, som föddes i en av dessa
stugor.
Släktforskardagarna 2012 i Gävle
den 24-26 augusti, där vi var representerade både på
ordförande- och redaktörskonferensen samt på
riksstämman. Dessutom både demonstrerade och
sålde vi CD-skivor.
Kulturnatten den 9 november
ägde för tredje året i rad rum i våra egna lokaler på
Kyrkogårdsgatan 11, med en jämn ström av intresse-
rade med flera ny medlemmar och sålda CD-skivor
som resultat.
20121117 - Föreningsmöte i Kalmar
Stadsbiblioteks samlingssal
där vi efter föreningsmötet demonstrerade hur man
använder CD-skivor och Internet i släktforskningen.
Tyvärr var antalet besökare inte stort vid detta möte.
Övriga framträdanden under året
PRO, Misterhult, Västra Gård, Fårbo den 30/8,
Oskarshamns Fibrogrupp, Kristineberg, Oskarshamn
den 13 november 2012,
Pensionärsföreningen, SPF, Högsby, 8/1 2013.
Måndagskvällarna
Under 24 måndagskvällar har våra medlemmar
kunnat besöka våra lokaler för att söka i olika
databaser och få hjälp med sina problem med släkt-
forskningen.
Tisdagsgruppen
under ledning av Britt Maria Ekstrand arbetar med
rättning och registrering för PLFs CD-skivor.

Verksamhetsberättlese för PLF, Oskarshamn, 2012
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Onsdagsgruppen
under ledning av Sam Blixt arbetar med  registrering
för PLFs databas och CD-skivor.
PLFs hemsida
PLF-sidan ger möjlighet för medlemmar i framförallt
andra länder att bli medlemmar och köpa CD-skivor
via Webbshop.
Ansvarig för hemsidan: Morgan Corneteg
CD-ansvariga
Ansvarig för produktionen av CD-skivor är Morgan
Corneteg. Britt Maria Ekstrand svarar för utskick
och statistik.
Prova på släktforskning
Under hösten startade 'Pröva på'-träffar i släktforsk-

ning för 65+ under ledning av Birgitta Dahleman, Britt
Maria Ekstrand, Gunnar Håkansson, Sven-Åke
Fogelqvist och Anders Rotviker.
PLF-lokalen
finns på Kyrkogårdsgatan 11, Oskarshamn. PLF  har
de flesta hjälpmedel som behövs för släktforskning.
Databasen
är vår största tillgång för släktforskning och underlag
för produktion av CD-skivor. Under året har antalet
poster i databasen har ökat till över 4 820 000. Vi
har under året sålt 457 CD-skivor varav 78 CD-1,
109 CD-2, 221 CD-3 och 49 CD-4.

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av kallelse till årsmötet
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av ordförande att leda dagens möte
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av pressreferent för mötet
7. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
8. Verksamhetsberättelse för 2012
9. Bokslut för 2012, fastställande av resultat och balansräkning
10. Revisorernas berättelse
11. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fastställande av årsavgift för 2014
13. Fastställande av tidsplan för möten under kommande verksamhetsår
14. Fastställande av budget för 2013
15. Motioner
16. Val av ordförande för ett år
17. Val av vice ordförande för ett år
18. Val av ordinarie ledamöter till styrelsen
19. Val av suppleanter till styrelsen
20. Val av två revisorer, varav en sammankallande samt en suppleant
21. Val av tre medlemmar till valberedningen, varav en sammankallande
22. Övriga frågor
23. Årsmötet avslutas

Dagordning för PLF:s  årsmöte den 16 februari 2013,  kl 14.00



6

Lorentz Ålund var en riktig kärngubbe av den gamla
stammen. Han var mycket stark och enligt sonen John
"nästan lika bred om ryggen som två mäns samman-
lagda ryggbredd, men var ändå ganska liten till väx-
ten." Lorentz var en hårt arbetande hantverkare som
kämpade för sin stora familjs levebröd. Nio av hans
femton barn kom att föra hans gener vidare. Idag är vi
tvåhundrafemtio personer som kan räkna våra anor
från kärngubben Lorentz.

Hembygden
Lorentz Ålund hörde hemma i Ålems socken i Kalmar
län, en vidsträckt kustsocken vid norra Kalmarsund.

Han föddes 1828 i den lilla byn Rävemåla som det
sjätte barnet i en skara av tio. Föräldrarna var sjö-
artilleristen och torparen Lars Peter Andersson Ålund
och hans hustru Caisa Greta Carlsdotter-Österström.
Släkten hade djupa rötter i Ålem, särskilt genom
Lorentz farfar och mormor. Namnet Ålund hade far-
fadern antagit - med sockennamnet som förebild - när
han som volontär anslöt sig till örlogsflottans trupper
1789.
När Lorentz gift sig med Fredrika Sofia Thor bodde
makarna först i Rävemåla och därefter i Ödebo. På
1850-talet byggde Lorentz en stuga på gränsen till
Långemåla socken, men omkring 1856 flyttade famil-
jen till Blomstermåla. Där byggde Lorentz så små-
ningom ett hus åt sig och familjen, som han kom att bo
i under resten av sitt liv. Huset bestod av stuga, kam-
mare, kök och förstuga. På samma tomt uppförde han
senare en verkstad av en gammal rivningsstuga. Fast-
igheten fick namnet Lorensberg.
Lorentz var bland de första som byggde hus på
Århults- och Blomstermåla bys ägor innan järnvägen
och industrin på 1890-talet skapade samhället
Blomstermåla. De flesta som slog sig ned i Blomster-
måla var som Lorentz hantverkare och yrkesmän. De
var byggmästare, murare, timmermän, snickare, må-
lare och smeder, men också skomakare och skräd-
dare.

Målarmästare Lorentz Ålund i Blomstermåla (1828-1909)
Research och bilder: Bernt Åhlund. Text: Lennart Ålund

Vallentuna 2012

Lorentz Ålunds hem i Blomstermåla. Foto från 1900-talets början.

Lorentz Ålund 1874
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Familjen
Lorentz var alltså först gift med Fredrika Sofia Thor,
född 1832 i grannsocknen Fliseryd, dotter till solda-
ten Fredrik Thor och hans maka Kerstin Hennings-
dotter. Lorentz och Fredrika vigdes 27 februari 1852,
dagen efter Fredrikas 20-årsdag. Senare samma år
föddes första barnet Oscar. Makarna hade ännu inga
ordnade förhållanden och Oscars fostran överläts från
födseln på hans morfar och mormor, Fredrik Thor
och hans maka Kerstin.
Med tre års mellanrum födde Fredrika sedan först
Hildegard och därefter Victor, som inte blev mer än
en månad gammal. Dottern Anna Sofia föddes 1860
och sedan Frans Victor, som dog efter några måna-
der. Amanda Lovisa var sjätte barnet och därefter
kom pojkarna Frans Arvid Julius och John.
Lorentz hade nu en stor försörjningsbörda. Dessutom
var hustrun Fredrika sjuklig. Han tvingades söka hjälp
för att kunna klara sig och familjen ekonomiskt. Efter
beslut i kommunalstämman befriades Lorentz och hus-
trun 1866 från mantalspengar med motiveringen "för
fattigdom och sjuklighet". Lorentz familj genomled nu
flera svåra år. De sammanföll med 1860-talets nödår,
särskilt åren 1866-68, då missväxten var som värst.
Den drabbade just mellersta och södra Kalmar län
hårdast.
Och de hårda prövningarna fortsatte. 1873 förlorade
Lorentz sin hustru Fredrika. Sonen Valfrid har berät-
tat om omständigheterna. Vid den här tiden höll
Lorentz på med husbygge ända ner i Karlskrona -
långt borta från hemmet. När han så fick meddelande
om dödsfallet begav han sig den långa vägen hem till
fots och var då lagom hemma till begravningen på
söndagen. När han tog av sig stövlarna var det blod i
dem. Sedan återvände han till sitt arbete. "Vem som
tog hand om hans minderåriga barn vet jag inte, men
det är nog troligt att min mor tog sig an dessa, för hon
bodde inte så långt ifrån", har Valfrid berättat. Hans
mor var Chris- tina Maria Carlsdotter som Lorentz
kom att gifta om sig med 1874. Men hösten 1873
stod Lorentz ensam med fem omyndiga barn och
måste ansöka om förmyndare för dem. Till förmyn-
dare utsågs hemmansägare Nils Persson i Blomster-
måla.
Lorentz andra hustru Christina Maria Carlsdotter, född
1841, kom att föda honom ytterligare sju barn. Fyra
av dem nådde vuxen ålder. De var Johanna, Gerda,
Valfrid och Herman. Samma år Christina Maria fyllt
50 födde hon dottern Selma. Lorentz var då 63 år.
Men Selma gick bort redan vid åtta år ålder. Hon

begravdes på Ålems kyrkogård. I graven bredvid kom
tio år senare hennes far Lorentz att vila.

Yrkesmannen
När målarlärlingen Lorentz Ålund började att skapa
sig ett namn som målare i Ålem hade han konkurrens
av Karl Österström och Johan Fredriksson, den förre
var för övrigt en kusin, son till Lorentz morbror. Det
var Ålund och Österström, som kom att bli de skick-
ligaste målarna i Ålem på den tiden. Fredriksson an-
sågs däremot som en amatör. Lorentz var en skicklig
fackman, "mycket eftersökt för sitt gedigna arbete",
en välkänd yrkesman och profil i Ålem. Till och från
sina målningsarbeten kunde han ses bärande ett ok
hängande över axlarna med en målarpyts på vardera
sidan.
Man kan säga att Lorentz var med att skapa det mo-
derna målaryrket. För det var just efter 1800-talets
mitt, när skråväsendet avskaffats, som yrket föddes.
Fram till andra världskriget var målaryrket ett hög-
statusyrke. Det var ju målarna som kom efter de an-
dra hantverkarna och till slut gav väggar, möbler m m
den vackra och perfekta yta som mötte ögat. År 1870
- när målarmästare Lorentz Ålund hade etablerat sig i
yrket - fanns i vårt land 2 800 yrkesutövande målare.
Lorentz egentliga yrke var alltså målarens. Men han
var också en mycket duktig snickare. Det berättas att
han en gång fick beställning på en soffa av en bekant
på Öland. Soffan skulle levereras till ett pris av åtta
kronor. Under en av de mycket kalla vintrarna på
1880-talet var soffan färdig och skulle nu transporte-
ras från fastlandet till Borgholm på Öland. Denna vin-
ter liksom flera andra var Kalmarsund igenfruset och
man beslöt därför att soffan skulle forslas över sundet
på en kälke. Tillsammans med hustrun styrdes så ko-
san ner till Timmernabben och sedan ut över isen.
Komna mittsunds upptäcktes en råk i isen. Då den var
ganska bred tänkte man först vända om, men nu kom
sofflocket väl till pass och fick tjäna som planka över
råken.
Soffan nådde så beställaren. Därefter ämnade man
återvända hem men avråddes, då vädret blivit sämre
och det börjat blåsa kraftigt. Lorentz och hustrun över-
talades att stanna och de fick logi över natten. På mor-
gonen följande dag hade stormen brutit upp en bred
ränna mitt i sundet, och de fick nu fortsätta till Färje-
staden och därifrån med båt över till Kalmar för att
sedan ta sig hem till fots till Blomstermåla.

En hantverkaresläkt
Sönerna fick gå i lära hos sina fäder. Inom de flesta
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hantverksyrken förutsattes nämligen att utövande mäs-
tares söner som tonåringar inhämtade grundläggande
kunskaper i faderns verkstad. Det var en tradition un-
der skråväsendets tid, men levde vidare även efter dess
avskaffande vid mitten av 1800-talet. Detta skapade
ibland vad som liknade "dynastier" av hantverkssläkter.
Släkten Ålund från Ålem var en sådan "dynasti" - den
frambringade fjorton yrkesmålare, men också snick-
are. Den förste målaren var bevisligen Lorentz far Lars
Ålund. Det framgår av 1823 års mönstringsrulla som
upprättades vid flottans garnisonstrupper i Karlskrona,
samma år som Lars Ålund efter tio års tjänstgöring fick
avsked från flottan. Han var under återstoden av sitt liv
torpare i Ålem. Men det var Lars Ålunds fjärde barn
Anders Peter, som var den förste riktiga yrkesmålaren
i släkten. Två av Anders Peters söner, Karl Johan och
Alfred, ärvde hans yrke.
Det var vår huvudperson Lorentz Ålund, som blev stam-
far till den största släktgrenen av målare. Tre av hans
söner ärvde målaryrket och fyra av hans barnbarn.
Äldste sonen Oscar, bosatt i Ålems kyrkby, blev
mycket anlitad för målningsarbeten och arbetade som
yrkesmålare hela sitt långa liv. Oscar ärvde inte bara
yrket utan också kärngubbens egenskaper. Det berät-
tas att han ännu vid 80 års ålder gjorde ett uppskattat
arbete, när han ensam målade församlingshuset i kyrk-
byn.
Oscar hade i sin tur tre söner, som alla blev målare.
Den äldste, Josef, emigrerade redan i tonåren till USA,
där han kom att bli verksam som målare i Nebraska.
Oscars son Frans, som var en skicklig dekorations-
målare, etablerade sig som målare med egen verkstad
i Stockholm på 1910-talet, men han gick bort redan i
30-årsåldern. Tredje sonen Werner var verksam som
målare i Stockholm i många år, också han som
dekorationsmålare.
Lorentz son, John, lärde sig liksom bröderna tidigt
måleriyrket av sin far och blev liksom denne också en
skicklig snickare vilket kom att bli hans egentliga yrke.

Bland Johns barn blev också sönerna Axel och Erik
målare.
Lorentz näst yngste son Valfrid var under 1930-talet
verksam inom måleriyrket trots att han redan i unga år
förlorat sin högra arm i en arbetsolycka. Valfrid, som
blev 100 år, har tillsammans med brodern John bidra-
git med levande berättelser om fadern, kärngubben
Lorentz.

Epilog
På sin ålderdom bar målarmästare Lorentz Ålund ett
långt grått skägg. Han var en kärngubbe in i det sista.
När han gick bort 1909 vid 80 års ålder, hade han
överlevt lunginflammation inte mindre än sju gånger.
Hustrun Christina Maria blev också 80 år och gick
bort 1922.
Lorentz Ålunds hus finns alltjämt kvar vid Storgatan
174 i Blomstermåla. På husets utbyggnad sitter en skylt
med fastighetsnamnet Lorensberg - som en påminnelse
om byggherren.
Ättlingarna i sju (!) generationer efter Lorentz Ålund
kan räknas till minst trehundrafemtio personer. 2012
lever tvåhundrafemtio av dem.
Källor:
1. Åhlund, Bernt, Släkten Ålund från Ålem,
   Spånga 2000 (opublicerad)
2. Hofrén, Manne, Ålems socken - historia och
   beskrivning, Kalmar 1949
3. Hantverk i Sverige, LTs förlag 1989

Lorentz Ålund 1907

Lorensberg år 2011
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Skrivet i SVERIGES STATSTIDNING eller POST-och INRIKES TIDNINGAR
den 28 Mars 1837

Det kan ju vara spännande att läsa bakom kyrkböckernas torftiga
anteckningar, skriver Britt Maria Ekstrand, som hittat notisen

Den 14 dennes återfanns postföraren Hemming
Pehrssons i Bockara döda kropp i ån vid Smältebro,
tillika med den från Döderhultsvik samma dag avgå-
ende post, som nämnde Hemming Pehrsson af en an-
nan postförare emottagit, för att forsla till Bockara. Det
förmodas, att Hemming Pehrsson antingen insomnat eller
blivit hemsökt af något hastigt slaganfall, och att hästen
under ettdera af dessa personens tillstånd nedgått till
ån för att dricka. Hästen befanns stående med släden
vänd från elfven, och ena fimmelstången var afbruten.

Stora krono-väskan påträffades sjunken till botten i
ån straxt nedanför bron; men Hemming Pehrssons döda
kropp, som följt med strömmen, upptäcktes på ett
längre afstånd derifrån, med lösposten fästad vid ar-
men. Posten, som var genomvåt, men ej vidare ska-
dad, återsändes genast vid anträffandet till Döderhults
Postkontor, hvarifrån rapport om omförmälta händelse
afgått till Öfver-Post-Direktörs-Embetet i Stockholm.
                                                             (Calm Bl.)

DagÅr Vecka Tid Verksamhet Lokal
2013 7 16/2 14.00 Årsmöte Kyrkogårdsgatan

17/4 PLF-nytt nr 105

-”-
-”-

-”-
-”-
-”-
-”-

PLF-nytt nr 108

Styrelsemöte

Styrelsemöte

Föreningsmöte

16

3/414

14.0046 16/11

2014

Årsmöte14.00

2 8/1

15/27

-”-

-”-
-”-
-”-

24/14

TIDSPLAN FÖR 2013

18/5 14.0020

18.00

Föreningsmöte

-”-

18.00 Styrelsemöte23 5/6

-”-

34 21/8 PLF-nytt nr 106

37 14/9 14.00 Föreningsmöte

41 9/10 18.00 Styrelsemöte
43 PLF-nytt nr 10723/10

6 5/2 18.00 Styrelsemöte

18.00

32 7/8 18.00 Styrelsemöte
27 3/7 18.00 Styrelsemöte

10 6/3 18.00 Styrelsemöte

49 4/12 18.00 Styrelsemöte

-”-
-”-
-”-

-”-
-”-

Styrelsemöte18.006/1145

4/9 Styrelsemöte18.0036

15/5 18.00 Styrelsemöte20

-”-
-”-
-”-
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Nytt eller uppdaterat efter PLF-nytt nr 102



11

Nya medlemmar i PLF

30  nya medlemmar efter PLF-nytt nr 103

”Soldaten i släkten-
till fots, till häst, till sjöss”

”Bergslagen
och järnet”

Tema vid
Släktforskningens dag
den 16 mars

Tema vid
Släktforskardagarna
i Köping
den 23 - 25 augusti

”Migration”. Tema vid Släktforskardagarna i Karlstad den 29 - 31 augusti 2014



Brevfrågor på databasen sänds till
PLF, Box 23, 572 21 OSKARSHAMN
Tel. Arbetsstugan 0491-76 08 78
Telefontider till PLF-lokalen:
Tisdagar 13.00 - 16.00

Plusgironummer 40 09 38–7
Bankgironummer 386-0475
E-post: info@plfoskarshamn.se
Du kan också skicka dina frågor via vår hemsida, som
du når med adressen  www.plfoskarshamn.se.
 Under rubriken internet-sökning hittar du vårt elek-
troniska formulär.  Eller direkt med frankerat kuvert
(2 x 6 kronor) till
PLF, Box 23, 572 21 Oskarshamn
Tel. 0491-76 08 78
Edith Carlsson, Kumlemar 304
380 53 FLISERYD Tel. 0491-930 14.

Kostnader för brevfrågor
Vi tar 40 kronor per svar enligt det särskilda fråge-
formuläret eller för brev med max fem frågor.
Vi tar 80 kronor för samma tjänster till icke med-
lemmar.
Sänd också med ett
frankerat svarskuvert (2 x 6.00 kr = frimärke)!
Avgifterna för svar på brevfrågor  sändes in via plus-
giro. OBS! Sänd ej kontanter tillsammans med sök-
blankett och brev.
Pengarna sänds via plusgiro. Meddela på talongen, vad
pengarna är avsedda för. Det kan ibland uppstå miss-
förstånd om detta.

Nästa nummer av PLF-nytt
kommer ut den 17/4 2013

   28/1
     4/2
   11/2
   18/2
   25/2
     4/3
   11/3

 18/3
 25/3
   8/4
 15/4
 22/4
 29/4
   6/5

Sam Blixt och Leif Rydström
B M Ekstrand och Ingvar Andersson
Ulf Waltersson och Birgitta Dahleman
Sven-Åke Fogelqvist och Leif Rydström
Ingvar Andersson och Anders Rotviker
Gunnar Håkansson  och Ulf Waltersson
Sam Blixt och Leif Rydström

Ulf Waltersson och Birgitta Dahleman
B M Ekstrand och Ingvar Andersson
Ingvar Andersson och Anders Rotviker
Sven-Åke Fogelqvist och Leif Rydström
Gunnar Håkansson  och Ulf Waltersson
Sam Blixt och Leif Rydström
Gunnar Håkansson  och B M Ekstrand

Välkommen till våra lokaler på Kyrkogårdsgatan 11
 måndagar 17.00 – 20.00. Ansvariga:

Namn: Ann-Britt Torsek
Epost: britten.c.t@gmail.com
Meddelande:
Hej! Jag är släktforskare och medlem i PLF. I sam-
band med min släktforskning har jag börjat samla på
vykort som har någon anknytning till släktforskningen.
Vi åker på vykortsmässor och jag är även medlem i
två vykortsföreningar. I den ena föreningen Upplands
Vykortsförening är jag också med i styrelsen. Vid se-
naste styrelsemötet togs frågan upp om vi skulle kon-
takta olika släktforskarföreningar och höra med er om
ni skulle vara intresserade av att annonsera på er
websida om vår vykortsförening?
 Svar till: britten.c.t@gmail.com

Brev från läsekretsen

Hälsningar
Ann-Britt Torsek

Välkommen till
Släktforskningens dag den 16 mars

Släktforskningens dag inträffar varje år
den tredje lördagen i mars.
På denna dag håller bland annat släkt-
forskarföreningar, hembygdsföreningar
och bibliotek öppet hus och andra aktivi-
teter för släktforskningsintresserade.
PLF deltar naturligtvis med sina resurser.
Välkommen till  vår Arbetsstuga

på Kyrkogårdsgatan 11
lördagen den 16 mars

kl. 10.00 - 17.00
                                              PLF


