
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               April 2016             Nr 117 

Mörtfors bilverkstad byggdes 1933 och 
inrymmer idag ett antikvariat. 

 

Mörtfors pensionat som byggdes 1910 av  
C.A. Bjurstam. Det var då ett badhotell. 

Basarkullen där det förr anordnades dans, 
 teater och gudstjänster.  

Första söndagen i juni varje år hölls där stormöte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLF:s styrelse och uppdrag under verksamhetsåret 2015/2016 

Namn Uppdrag Telefon E-post 

Sam Blixt ordförande, dataansv. 0491 - 151 28 sam.blixt@telia.com 

Gunnar Håkansson v. ordf. 0491 - 175 83 gunnarhakansson@oskarnet.net 

Leif Rydström sekreterare 0499 - 131 88 leif.rm@telia.com 

Ulf Waltersson redaktör 0490 - 720 68 ulf@waltersson.com 

Edith Carlsson v.sekr., ansv. brevfr. 0491 - 930 14 elga@telia.com 

Anders Rotviker kassör 0491 - 620 11 anders.rotviker@telia.com 

John-Olof Dillström styrelseledamot 0491 - 919 22 j-o.d@hotmail-com 

Britt Maria Ekstrand ansv. mailfrågor, dataansv. 0491 - 186 55 bm.ekstrand@telia.com 

Birgitta Dahleman biblioteksansvarig 0491 - 181 01 b.dahleman@hotmail.com 

Ingvar Andersson suppleant 0491 - 183 59 ingvar.an@hotmail.se 

Inga-Lill Björkman suppleant, mtrl inv. ansv. 0491 - 331 91 inga-lill.bjorkman@telia.com 

Sven-Åke Fogelqvist suppleant, vice kassör 0491 - 154 93 fogelqvist.sven-ake@hotmail.se 

vakant valberedning    

vakant valberedning    

vakant valberedning    

Morgan Corneteg hemsida och CD-skivor 0491 - 774 38 morgan.corneteg@telia.com 

Kallelse 
PLF i Oskarshamn håller föreningsmöte 

Lördagen den 21 maj, kl. 14.00 

i PLF-lokalen, Kyrkogårdsgatan 11 

 

Mötesförhandlingar  
Föreningen bjuder på kaffe 

 

Anders Berg och Urban Lindström visar sjöfolkets egen databas Sjökistan. 

Välkomna  

Styrelsen 

PLF-nytt, medlemstidning för person och lokalhistoriskt forskarcentrum i Oskarshamn. 

Utkommer fyra gånger per år. Upplaga 1 700 exemplar.  

Manus till artiklar och andra skriftliga bidrag sändes till  

PLF, Box 23, 572 21 OSKARSHAMN  

eller E-postadress: ulf@waltersson.com.  

PLF har också en hemsida www.plfoskarshamn.se.  

Bidrag kan också sändas till e-postadress: info@plfoskarshamn.se.  

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

PLF-nytt 118 utkommer den 17/8 2016.  

I redaktionen: Ulf Waltersson (ansvarig utgivare).  

Övriga styrelsemedlemmar deltar i det redaktionella arbetet.  
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ORDFÖRANDE HAR ORDET 

Vi har haft en mild och ganska snöfri 

vinter, men hoppas på en varm vår och 

gärna regn på nätterna, det har ju varit 

mycket torrt i markerna. 

Vi vill börja med att tacka alla som 

skänkt pengar och andra gåvor, i 

samband med erläggandet av 

medlemsavgiften för 2016.  

Mer än femtio medlemmar har skänkt 

över 4 700 kr, vilket är 1 000 kr mera 

än förra året. Vi vill också tacka alla 

som hjälper till med registreringen av 

poster i databasen. 

De 170 medlemmar som ännu inte har 

betalat medlemsavgiften får en separat 

påminnelse i någon form. I första hand 

på e-post eller telefon. Vi vill uppmana 

alla som har e-post att mejla denna 

adress till oss, antingen på 

info@plfoskarshamn.se eller till mig, 

sam.blixt@telia.com.  

Både vid Släktforskningslördag på 

Biblioteket i Mönsterås den 30 januari 

och vid Släktforskningens dag den 19 

mars i PLF-lokalen, hade vi många 

besökande, som i första hand ville ha 

hjälp med sin släktforskning. Flera ville 

bli medlemmar och köpa våra CD-

skivor.  

PLF, BLGF, KLGF och KGF 

arrangerade 'Släktforskning i Sydost' i 

Allhallen-Folkets hus i Hovmantorp. 

Där deltog Inga-Lill Björkman, Britt 

Maria Ekstrand, Gunnar Håkansson och 

jag. Vi hjälpte många besökare att hitta 

sina förfäder och släktingar på PLF:s 

CD-skivor eller andra källor. Vi fick 

nya medlemmar och sålde även CD-

skivor. 

Vi vill gärna ha hjälp med 

registrering av födda, vigda och döda 

i mellersta delen av länet och östra 

delen av Jönköpings län. 

Titta på PLFs  hemsida 

http://www.plfoskarshamn.se, gå där 

till PLF-menyn och därefter till 

respektive kommun i Kalmar eller 

Jönköpings län. Där ser man vad som 

finns registrerat i varje socken eller 

församling. Kontakta oss snarast. 

Vi kommer nämligen att ge ut en ny 

version av CD-4 till riksstämman och 

släktforskardagarna i Umeå i slutet av 

augusti. Nästa år är det dags för ny 

version av CD-2 till 2017 års 

släktforskardagar, vilka äger rum i 

Halmstad. Vi hoppas att vi får in 

mera uppgifter från Hultsfred, 

Högsby, Mönsterås och Oskarshamn 

samt de östra delarna av Jönköpings 

län, således Eksjö, Nässjö, Sävsjö och 

Vetlanda kommuner. 

Under 2016 påbörjar Johan Gidlöf 

arbetet med del två av förbundets 

presentationsprogram för sökning av 

personer i husförhörslängder, in- och 

utflyttade med flera typer av data som 

är värdefulla för släkt- och 

hembygdsforskare. 

Sam Blixt 

mailto:sam.blixt@telia.com
http://www.plfoskarshamn.se/


 

 

Nytt eller uppdaterat efter PLF-nytt 116 

Datum Församling Kod Födda Vigda Döda Inflytt. Utflytt. Husf 

20160111 Oskarshamn OSK 
1867-1874 

1945 
  1916-1917 1884  

20160112 Kråksmåla KRÅ 1941-1944      

20160116 Stenåsa STE 1717-1945 1718-1967 1718-1972    

20160119 Sandby SAN 1661-1945 1661-1945 1675-1971    

20160120 Gullabo GUL 

1923 
1925-1926 

1930 
1932-1936 

     

20160210 Fagerhult FAG 1945      

20160210 Hägerstad HÄG  1800-1845     

20160215 Tjärstad TJÄ  1789-1827 1791-1827    

20160215 Påskallavik PÅS 1945      

20160215 Mörlunda  MÖR 1945 1945 1945    

20160217 Vena VEN 1944-1945 1872-1899     

20160217 Virserum VIR 1945 1945     

20160218 Ålem ÅLE 1943-1945      

20160219 Karlslunda KAR 1866-1872 1936-1951 1928-1946    

20160222 Hulterstad HUL 1717-1945  1717-1972    

20160224 Alböke ALB 1945 1945     

20160224 Bredsätra BRE 1945      

20160224 Egby EGB 1945      

20160224 Gärdslösa GÄL 1945      

20160224 Högsrum HÖM 1945      

20160224 Köping KÖP 1945 1945     

20160224 Långlöt LÅL 1945 1945     

20160225 Löt LÖT 1945 1945     

20160225 Runsten RUN 1945      

20160225 Räpplinge RÄP 1945      

20160225 Kalmar stadsf. KST    1810-1814   

20160227 Gårdby GÅY 1945 1945     

20160227 Högby HÖY 1945 1945     

20160315 Hultsfred HED  1944-1959     

20160315 Döderhult DÖD 1945      

20160316 Algutsrum ALG 1945 1945     

20160316 Borgholm BOR 1945      

20160319 Föra FÖR 1945 1945     

20160320 Glömminge GLÖ 1945 1945     

20160321 Norra Möckleby NMÖ 1945      

20160321 Tuna  TUN 1943-1945      

20160322 Kristberg KRB 1860-1894      

20160323 Värna VÄR 1862-1865  1892-1900    

20160331 Smedby SME 1652-1945 1652-1946 1651-1949    

20160331 Dörby DÖR 1945      
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20160331 Förlösa FÖL 1945      

20160401 Kläckeberga KLÄ 1945      

20160401 Hossmo HOS 1945      

20160402 Misterhult MIS 1944-1945      

20160402 Böda BÖD 1945      

20160403 Persnäs PER 1945 1945     

20160404 Källa KÄL 1945 1945     

20160405 Gräsgård GRÄ  1945     

20160406 Ventlinge VEL  1945     

20160406 Vickleby VIC  1945     

20160406 Lönneberga LÖN 1945      

20160406 Fliseryd  FLI 1945      

20160407 Bäckebo BÄC 1945      

20160407 Åby ÅBY 1945      

 

 

 

 

 

Brevfrågor på databasen sänds till: 

PLF  

Box 23  

572 21 OSKARSHAMN 

Tel.:PLF-lokalen 0491 -76 08 78 

Telefontider till PLF-lokalen:  

Tisdagar 1300 – 1600 

Onsdagar 0900 – 1200 

Plusgironummer: 400938-7 

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 

elektroniska formulär, eller direkt med frankerat 

kuvert. 

PLF 

Box 23  

572 21 OSKARSHAMN 

Telefon. 0491-76 08 78 

Edith Carlsson 

Kumlemar 304 

380 53 FLISERYD  

Tel. 0491-930 14 

Databasen innehåller idag 5 297 488 poster 

Kostnader för brevfrågor 

Vi tar 40 kr per svar enligt det särskilda 

frågeformuläret eller för brev med max fem 

frågor.  

Vi tar 80 kr för samma tjänster till icke 

medlemmar 

Sänd också med ett frankerat svarskuvert.  

Avgifterna för svar på brevfrågor sändes in via 

plusgiro. 

  

OBS! Sänd ej kontanter tillsammans med 

sökblankett och brev.  

Pengarna sänds via plusgiro.  

Meddela på talongen, vad pengarna är avsedda 

för. Det kan ibland uppstå missförstånd om 

detta.  
 

Nästa nummer av PLF-nytt  

kommer ut 17/8 2016 
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Nya medlemmar i PLF 

      

Medlemmar i PLF efter PLF-Nytt 116                                                           2016-04-17 
Nr Namn Postadress Postnr Postort Telefonnr 

3340 Ulric Björck Tröskvägen 25 434 40 KUNGSBACKA 0300-162 26 

3341 Håkan Johansson Långgatan 5 383 33 MÖNSTERÅS 0499-101 21 

3342 Per-Ola Svensson Hamngatan 55 383 33 MÖNSTERÅS 0485-262 38 

3343 Rolf Sjögren Åsgärdsgatan 50 383 35  MÖNSTERÅS 0499-141 41 

3344 Berit Nilsson Promenaden 14 383 30 BLOMSTERMÅLA 070-318 90 11 

3345 Birger Hugosson Storgatan 202 384 31 BLOMSTERMÅLA 0499-208 92 

3347 Eva Simonsson Gränebo 108 383 92 MÖNSTERÅS 0499-125 87 

3348 Klas Linné Rambogatan 213 603 71 NORRKÖPING 070-519 93 26 

3349 Annica Bladsjö Nyborgsvägen 21 Lgh 1001 195 71 ROSERSBERG  

3350 Mats Eriksson Skälsebo 2 572 96 FÅRBO 0491-770 97 

3351 Inger Klangh Gummesson Terassvägen 7 A Lgh 1201 572 55 OSKARSHAMN 0491-177 97 

3352 Björn Wimelius Köpmangatan 33 A Lgh 1101 572 31 OSKARSHAMN 0491-770 61 

3353 Thomas Karlsson Rännevägen 20 466 92 SOLLEBRUNN 0322-433 64 

3354 Harry Linnér Skolgatan 21 753 12 UPPSALA 018-13 40 86 

3355 Caroline Lundgren Kummelbyvägen 26 191 43 SOLLENTUNA  

3356 Allan Carlsson Skimmelvägen 24 352 55 VÄXJÖ 070-524 30 99 

3357 Agneta Harrysson Grytholmsgatan 6 572 40 OSKARSHAMN 070-328 66 82 

3358 Lillmarie Nilsson Kikebogatan 2 A Lgh 1001 572 55 OSKARSHAMN 0417-105 37 

3359 Margareta Bredhammar Malghult 14 570 91 KRISTDALA 073-222 44 75 

3360 Johnny Richt Långgrundsvägen 13 572 75 FIGEHOLM 0491-314 71 

3361 Sylvia Norberg Fighultsvägen 14 572 75 FIGEHOLM 070-337 05 51 

3362 Björn Johansson Södra Långgatan 22 Lgh 1306 572 42 OSKARSHAMN 0491-175 43 

3363 Anette Sarnäs Midgårdsgatan 3 216 19 MALMÖ 070-684 79 15 

3364 Ingmar Hjalmarsson Homhällevägen 31 572 40 OSKARSHAMN 0491-839 88 

3365 Thomas Karlsson Lidhemsgatan 13 352 36 VÄXJÖ 0470-215 24 

3366 Lotti Ekberg Kullekvarn 1 355 96 KALVSVIK 0470-77 03 77 

3367 Bodil Josefsson Ålvägen 13 281 35 HÄSSLEHOLM 0451-469 99 

3368 Kjell Ingesson Stockholmsvägen 56 570 82 MÅLILLA 0495-206 25 

3369 Monika Johansson Skogsvägen 11 291 43 KRISTIANSTAD 044-20 97 46 

3370 Nils-Yngve Herrström Mellanvångsvägen 43 Lgh 1201 223 55 LUND 046-29 48 66 

30 nya medlemmar efter PLF-Nytt nr 116 

Antal medlemmar är 1 536 varav 1 367 har betalat för 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta handlar om en man som 

emigrerade till Amerika 1903. Det är 

min farmors bror, Oscar Johansson 

från Drag i Rockneby. Jag berättar 

inte så mycket för det gör han så bra 

själv i sina brev, det första 1966 till 

min far Alfred Löfberg. Min farmor 

dog när pappa var 4 år, de bodde då 

i huset vid Drag, Rockneby 10 (som 

i dag är totalt ombyggt).  

Strax efter det att pappa fått en liten 

syster så dog mamman i tuberkulos 

och därefter den lilla systern. Oscar 

Johansson tog över ytterligare tre 

syskon till USA, i Sverige blev kvar, 

min farmor Elsa och en bror som 

hette Alfred Johansson. När Elsa dog 

så blev det tydligen någon ovänskap 

mellan Elsas make Gustaf Löfberg 

och Alfred Johansson? Så de 

umgicks inte alls därefter, farfar gifte 

om sig och bodde på Revsuddevägen 

ner mot Drag.  

Fotot på huset vid Drag togs i slutet 

på 1990-talet då pappa och jag åkte 

förbi och blev inbjudna att titta. 

Pappa blev märkbart berörd när han 

kom in i rummet där hans mor hade 

legat sjuk och dött, det fanns inom 

honom.  

 

 

Brev nr 2 är till mig, som ett svar på frågor 

om min farmor 1972. Det var först då som 

jag fick veta om deras brevväxling. Jag 

tycker att han berättar så bra, både på 

svenska och över huvud taget om vad som 

hände en emigrant till Amerika. Oscar 

Johansson var gift med starke 

smålänningens halvsyster Berta Nilsson 

som vi skrev om i förra numret.  

 

Med vänlig hälsning 

Lena Löfberg/Karlsson 

Kristinehamn 
 

BREV FRÅN EN LÄSARE 

Från läsekretsen  

inkommer ofta intressanta förslag på innehåll i tidningen vilket vi 

tycker är väldigt positivt. 

Här nedan följer en intressant brevväxling från anhöriga som 

emigrerat till Amerika.  

Om du har något bra förslag, skicka gärna det till 

ulf@waltersson.com 

 

ulf@waltersson.com


 

 

 

Brockton, Mass den 5 oct 1966 

 
Käre systerson Alf 

 

Jag vet inte precis hur jag ska börja det här brevet till dig. Du blir väl kanske 

förvånad att höra direkt från mig efter alla dessa år som gått, men jag har 

ju ofta sport om dig genom brev från dina anhöriga därhemma.  

Ock fast vi således aldrig har brevväxlat så är du dock syster Elsas son och 

varken jag, eller din moster Anna har glömt bort dig.  

 
Jag vet dock inte om du har hört om det från någon, men din moster Anna 

dog på ett vårdhem i Colorado den 1 febr. detta år. Hon hade lidit af 

rheumatisk värk i 20 års tid och på de senaste 10 åren har hon nästan 

ständigt varit bunden vid sängen. Ingen vet hur länge hon ännu kan ha  

fått leva ty hon dog inte av den sjukdomen men fick lunginflammation och 

dog av den om några dagar. Det är ju en känsla av sorg och saknad när 

någon som står en så nära går bort, men i hennes fall kan man inte hjälpa 

utan att känna en tacksamhet över att hennes långa lidande nu äro för 

alltid slut. 

 

Det är inte roligt att vara sjuk, det har jag själv fått erfara. Min hälsa var 

temligen god tills nu, det går på tredje året, har den varit särdeles dålig, 

dock ej än så länge inte värre än att jag hittills kunnat sköta mig själv. 

Sedan min hustrus bortgång för nu 18 år sedan har jag levat ensam. Så 

länge man få ha hälsan så går det väl an, men när man inte har den 

längre och så är till ålders, jag är nu snart 82 år, så är det inte så roligt 

och man känner sig än mer ensam, i synnerhet när så många som jag 

känt och som var ungefär jemnåriga med mig nu har gått ur tiden. 

 

Så för att komma tillbaka till dig så har jag ju sport om dig genom brev 

hemifrån. Du växte ju upp i vårt föräldrahem på Drag, så hörde ju ofta 

om dig på den tiden. Efter din moders död så skrevo de att din var blivit 

omgift och ni bodde på ett annat ställe. Din morbror Alfred skrev att din 

far dog för några år sedan och att hans änka, din styvmor bor i Ryssby 

och att du ibland besöker henne där. Det är snällt av dig att så göra. Men 

han skrev att du inte på mycket länge varit och besökt dem. Varför inte 

besöka dem en gång ibland och åter se ditt barndoms hem? 

Skrev till min bror Alfred för en tid sedan och bad om din adress och han 

sände mig den. Har tänkt på att sända honom och dig något som en 

ihågkommelse av din moster Anna och har idag genom en bank här i 

staden sändt dig och honom vardera 100 dollars vilket är väl 500 kr i 

svenska penningar. Om de blir sända pr luftpost så komma de väl fram 

nästan på samma gång som brevet. Sändes de genom vanlig post toge det 

förstås längre. När du får dem så var snäll och låt mig veta det så att jag 

får reda på om de och detta brev kommit fram.  

        Nu till slut de hjärtligaste hälsningar till dig och din familj från mig.  

 

 

                                                                                      Vänligen din morbror Oscar 

 

 

 

Brev nummer 1 



 

 

Brockton, Mass den 4 nov 1966  

 

 

Käre systerson Alf 

 
Tack för brevet som jag bekom från dig och för att du så snart skrev att du 

fått både brev och pengarna jag sände. 

Och tack för det inneslutna kortet av dig och din rara familj. Du liknar 

såvida jag kan se, inte din far utan liknar mer din mor. Jag har i min 

samling av fotografier från det  

förflutna ett litet kort av din mor, far, dig då du måste har varit en två år 

eller så. Det var ett annat fruntimmer på det också som jag kände mycket 

väl, en fru Kindström, på Drag, samt en liten flicka som kanske var hennes 

barnbarn då hon naturligtvis på den tiden inte själv hade några ”små”. 

Om du inte har det kortet och skulle vilja ha det, så skall jag sända dig det 

nästa gång jag skriver. 

 

Du skriver i ditt brev att du i din barndom där hemma knappast hörde 

talas om mig. Det känns lite nedslående att man var så pass glömd då man 

en gång växte u, i all synnerhet då jag så ofta skrev hem. Du skriver att din 

hustru och barn såväl som du, antar jag önskar veta om hur jag och vi haft 

det här i Amerika. Och som du tycks sväva i en viss okunnighet om mig såväl 

som mina andra syskon som kom hit så skall jag skriva vår historia här. 

Fast än så kortfattad som möjligt blir den dock temligen lång och mycket 

därav är inte glädjande. 

 

Jag reste till Amerika är 1903 då din mor var 14 år gammal och kom då 

till mina släktningar i New York. Hade där två farbröder och 2 fastrar. De 

äro nu alla döda för länge sedan. Det var andra tider i Sverige då vid 

sekelskiftet än de nu är. Då var det nästan omöjligt att få arbete av något 

slag och betalpengen var urusel. Jag kommer väl ihåg när jag var en 16 år 

och arbetade på Dragsträvaren och last age plats, den kanske inte fanns 

mer det du kommer ihåg. Vi, jag och den nu sedan fler år sedan avlidne 

Per Nilsson (Linas Per) och de äldre förstås fingo, åtminstone få sommaren 

arbeta 12-14 timmar om dagen och vi pojkar fingo hela 75 öre om dan.  

 

Så när jag kom hit till Amerika fick jag en plats med detsamma och kunde 

skicka hem mer pengar än jag kunnat tjäna där hemma. Två är därefter, 

eller 1905 hjälpte jag hit din moster Anna. Hon fick, en plats i en 

Amerikansk familj, så att hon också kunde hjälpa till att sända något hem.  

 

Jag och hon bodde i New York i 6 år efter det, men så år 1909 så reste jag 

hit till Brockton för att besöka min vän Gottfrid Lindquist. Vi komma ju från 

samma plats. Du kommer väl ihåg eller kände någon, eller några av 

Lindquists släkten där hemma. Emellertid så stannade jag här och fick en 

plats i en skofabrik. Brockton var på den tiden nästan uteslutande en 

skofabriksstad. 

Nu är här också flera andra industrier. År 1910 kom din morbror David 

hit och även han fick plats på en fabrik.  

 

Anna kom också hit till oss från New York. Fick här en plats och stannade 

här. År 1913 blev jag gift. Min hustru hade sitt hem och var uppväxt i Ryssby 

samhälle. Hennes namn var då Bertha Nilsson, jag kännde henne då 

något, men blev sedemera bekant i New York. En tid efter jag kom hit började 

vi brevväxla och som sagt 1913 blevo vi gifta och bosatta här i denna stad. 

En sju år senare eller 1921 kom din moster Ruth hit. …..      Fortsättning följer 
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Släktforskning i Högsby med 

omnejd. 

 

Elis Carlzén från Tortebo Nr 2 i 

Högsby sn. är släkt med Egon 

Axelsson, Ålem. Jag träffade honom i 

början av 2001, han var då 85 år och 

änkeman. Han kände flera anfäder i 

min släkt, bl.a. hans farmor var faster 

till min farfar.  Vi träffades flera 

gånger under de närmsta 3 åren. Elis 

avled 2004, 88 år gammal. En stor 

förlust och saknad för mig. Elis hade 

ett stort intresse för hembygden och 

släktforskning. Han berättade om hela 

sitt liv och allt han utfört och kartlagt 

om sin hembygd med omnejd. Redan 

vid 15 års ålder började han intervjua 

äldre människor som han fick veta 

viktiga händelser och uppgifter från 

långt bak i tiden, som blev värdefulla i 

hans samling. 

 

 

 

 I cirka 50 år hade han forskat i sin 

släkt. Elis hade flera släktingar i 

Amerika, som hade varit hemma på 

besök, med uppgifter och nyheter 

därifrån. Elis Carlzén har också 

medverkat vid flera tillfällen med sitt 

kunniga intresse för sin hembygd 

med handlingar till Christina 

Dannesäters bydokumentationer.   

 

Elis var en mångsidig person, han 

var lantbrukare, bankkamrer ett antal 

år på 1960-70-talet i Sparbankens 

regi och delägare i Bobinfabriken i 

Allgunnen. Han var mycket aktiv 

inom olika föreningar.  Vi var också 

ute och åkte runt i Högsby med 

omnejd, där Elis visade många 

boplatser där våra förfäder bott.  * 

TACK ELIS * för en kort men 

värdefull tid. 

Antavlan och artikeln är framställd 

av Egon Axelsson, Ålem. 

 

 

 

 

 

 

 

Elis var en mångsidig person, han 

var lantbrukare, bankkamrer ett antal 

år på 1960-70-talet i Sparbankens 

regi och delägare i Bobinfabriken i 

Allgunnen. Han var mycket aktiv 

inom olika föreningar.  Vi var också 

ute och åkte runt i Högsby med 

omnejd, där Elis visade många 

boplatser där våra förfäder bott.  * 

TACK ELIS * för en kort men 

Tortebo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avsändare  

PLF 

Box 23 

572 21  OSKARSHAMN 

 

Vid obeställbarhet återsänd till ovanstående adress 

SVERIGE 
PORTO 
BETALT B 

Köp PLFs CD-skivor 

CD 1 omfattar norra Kalmar län o 70 

socknar i Östergötland  

CD 2 omfattar mellersta Kalmar län o östra 

Jönköpings län 

CD 3 omfattar södra Kalmar län samt 

många  

                        socknar  i  Blekinge o 

Kronoberg 

CD 4 omfattar hela Öland 

OBS  Ny version augusti 2015 av CD-3!  
För mera detaljer om innehållet och hur Du  

betalar,  gå in på 

http://plfoskarshamn.se/   
och klicka på CD-skivor  Priset på skivorna  

är 400 kr/st - för PLF-medlemmar 300 kr/st   

 PLF-medlemmar, som har köpt CD-1 - CD-

4,  

tidigare betalar endast 150 kr om de anger 

 både medlemsnummer i PLF och  

serienr på gamla versionen av CD-skivan 

Plusgiro 40 09 38-7 eller bankgiro 386-0475 

Observera!  Glöm ej portot som är 

35 kr/försändelse 

Vid adressändring skicka den till 

info@plfoskarshamn.se 

och till  

sam.blixt@telia.com 

http://plfoskarshamn.se/
mailto:info@plfoskarshamn.se
file:///C:/backup/Bärbar/Mina%20dokument/ULFWAL/PLF/PLF-Nytt/PLF-Nytt115/sam.blixt@telia.com

