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KAFFEREP I ISHULT 2016
Årets internationella kafferep var det 10:e i ordningen.
Det arrangeras av Tuna Hembygdsförening, vid
Fridhems skolmuseum.
Den som personifierar kafferepet på bästa sätt är
Eva Tingström.
För en billig penning kan man handla hur många
sorters kakor som man orkar.
Det har blivit ett populärt utflyktsmål under
somrarna.

Foto: Ulf Waltersson

Det internationella kafferepet representerar bl a.
Sverige, Norge, Danmark, Finland, Canada,
Tyskland, USA m fl.

I detta nr fortsätter brevväxlingen från Brockton till Sverige.
Dessutom hittar du en efterlysning från en läsare.

Kallelse
PLF i Oskarshamn håller föreningsmöte
Lördagen den 17 September, kl. 14.00
i PLF-lokalen, Kyrkogårdsgatan 11

Mötesförhandlingar
Föreningen bjuder på kaffe
Sam Blixt visar bilder och berättar hur man hittar förfäder till
svenskamerikaner i Småland och övriga Sverige.
Välkomna
Styrelsen
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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Efter föreningsmötet den 21 maj visade Anders Berg och
Urban Lindström föreningen SJÖFARARKUSTENs egen
databas som kallas ”Sjökistan”, som är en kombinerad
registrerings- och forskningsdatabas innehållande
uppgifter om museernas föremål, personer med
sjöfartsanknytning, mönstrade sjömän ombord, fartyg,
varv, rederier och haverier. Detta var mycket uppskattat.
Lördagen den 2 juli medverkade Anders Rotviker och jag
vid Kullerbyttan, ett arrangemang av Kalmar Läns
Hembygdsförbund, med anledning av dess 100årsjubileum. Vi var i Teatergalleriet vid Larmtorget, men
tyvärr var det inte så många där, möjligen beroende på
dålig information om innehållet.
Den 9 juli var som vanligt Inga Linde och jag på
Hornmarken i Horn. Där premiärsålde vi en
konfirmandskiva med nästan 11 600 konfirmander
inklusive prästerna vid dessa konfirmationer. Det gällde
upp till 200 års konfirmationer i Gårdeby, Horn och
Hycklinge i Östergötland.

I Anacortes vid en vik av Stilla Havet i norra
Washington träffade jag kusiner till min brors fru. I
en liten stad, Milton inte långt från Tacoma bodde
jag hos den kvinna Lori Hutson och hennes man
som satte i gång mina tankar på resan.
Lori mejlade till mig den 11 februari och ville veta sin
farmors förfäder, på kvällen samma dag ringde jag
henne och berättade att nästan alla hennes förfäder på
denna gren kom från den sydostligaste delen av
Kronobergs län, eller Tingsryds kommun.
Tacoma är ju känt för dess bro som byggdes 1938 och
var färdig 1940. I november 1940 efter några timmars
stark storm kollapsade den av utmattning.
På riksstämman och släktforskardagarna i Umeå den 1921 augusti deltar Britt Maria Ekstrand och jag. Där
premiärsäljer vi den nya versionen av CD-4, den s k
Ölandsskivan.
Besökarna har möjlighet att prova på nya medier för
släktforskning både i svenska kyrkoböcker och i
databaser från hela världen.

Under tiden 11-27 juli besökte jag släktingar som bodde i
Klippiga Bergen i Colorado, varav en del hade varit hos
oss i Oskarshamn 1984.
En av släktingarna, som bodde i Colorado Springs,
Marjorie Ferrin träffade jag första gången i augusti 2002
vid de nordamerikanska släktforskardagarna i Los
Angeles.

Nästa föreningsmöte äger rum i PLF-lokalen varefter
jag visar bilder och berättar hur man hittar förfäder till
svenskamerikaner i Småland och övriga Sverige .
De som inte betalat medlemsavgiften uppmanas
göra detta.
Sam Blixt

TIDPLAN FÖR 2016
Släktforskardagarna 2016 kommer att äga rum i Umeå 20-21/8
År

Vecka

Dag

2016

34

24/8

35

31/8

17.00

Styrelsemöte

Kyrkogårdsgatan

37

17/9

14.00

Föreningsmöte

-"-

40

5/10

17.00

Styrelsemöte

-"-

43

26/10

44

2/11

17.00

Styrelsemöte

Kyrkogårdsgatan

46

19/11

14.00

Föreningsmöte

-"-

49

7/12

17.00

Styrelsemöte

-"-

2

11/1

17.00

Styrelsemöte

-"-

4

25/1

5

1/2

17.00

Styrelsemöte

Kyrkogårdsgatan

6

11/2

14.00

Årsmöte

-"-

2017

Tid

Verksamhet

Lokal

PLF-Nytt 118

PLF-Nytt 119

PLF-Nytt 120

Nytt eller uppdaterat efter PLF-nytt 117

Datum

Församling

Kod

Födda

Vigda

20160412 Fågelfors

FÅG

1944-1945

20160414 Målilla-Gårdveda

MÅL

1944-1945

1944-1945

20160415 Gårdveda

GÅR

1945

1945

20160416 Asby

ASB

20160421 Långasjö

LÅS

20160427 Söderåkra

SÖD

1941-1945

20160428 Värna

VÄR

1866-1870

20160503 Vetlanda stadsf.

VET

1944

20160503 Forserum

FOR

20160504 Vena

VEN

1900-1904

20160504 Hultsfred

HED

1945

20160504 Ålem

ÅLE

20160516 Långasjö

LÅS

20160517 Madesjö

MAD

20160518 Lönneberga

LÖN

Döda

Inflytt.

Utflytt.

1895-1908
1854-1856

1920-1946
1944-1945
1943-1945
1831-1840
1945
1944-1945
1652-1945

20160520 Segerstad

SEG

20160520 Långasjö

LÅS

1628-1945

1954-1968

1628-1949
1841-1845

1902-1927
20160529 Ryssby

RYS

1937-1942

20160602 Gullabo

GUL

1938-1945

20160603 Asby

ASB

20160603 Värna

VÄR

1871-1875

20160613 Karlstorp

KAT

1750-1759

20160614 Tidersrum

TID

1867-1895

20160616 Kalmar stadsf.

KST

20160621 Högsby

HÖG

1936-1945
1750-1759

1750-1759
1822182505

1944-1945

1945

1862-1876
20160622 Långasjö

LÅS

1887-1891

1846-1850

20160622 Fliseryd

FLI

20160727 Värna

VÄR

20160727 Hälleberga

HÄL

20160728 Alböke

ALB

1940-1969

20160728 Gräsgård

GRÄ

1690-1964

1924-1933
1876-1885
1895-1900 1895-1900

Databasen innehåller idag 5 315 405 poster

Husf

EFTERLYSNING
Hej!
Jag är medlem i föreningen och har en fråga som jag förhoppningsvis kan få svar på från
tidningens läsare. Jag har försökt på olika sätt att få svar på frågan, men lyckas
förhoppningsvis denna gång.
Min pappa växte upp i Flen. Där bodde också hans morföräldrar. Mormodern hette Johanna
Kristina Larsdotter och var född i Döderhult 1844. Pappa berättade att om han sade någonting i
stil med "jag menar att..." fick han
ofta mormoderns kommentar "Mena! Det gör korna i Småland".
Vad gjorde korna i Småland?
Hälsningar
Hans Carlheim

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

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 26/10 2016

Nya medlemmar i PLF
Medlemmar i PLF efter PLF-Nytt 117
Nr

Namn

2016-08-10

Postadress

Postnr Postort

Telefonnr

3371 Annika Wilén

Hasselbacken 78

194 38

3372 Per Höglind

Ormbergssvängen 44

724 62

UPPLANDS
VÄSBY
VÄSTERÅS

08-42 86 40
25
021-14 78 64

3373 Lise-Lotte Bredstrup Modig Myrås 3

938 92

MELLANSTRÖM

3374 Ingemar Myrman

Segelflygsgatan 25 Lgh 1202

128 33

SKARPNÄCK

3375 Cecilia Ekengren

Gödelövsvägen 5

247 70

GENARP

040-48 22 50

3376 Olle Fonsell

Öjabyvägen 99

352 50

VÄXJÖ

0470-602 15

3377 Bengt Erik Eriksson

Häggvägen 15

572 31

OSKARSHAMN

0491-44 10 87

3378 Heléne Ohsbeck

Kyrkogårdsgatan 24 B Lgh 1203

271 31

YSTAD

3379 Hans Sjöman

Stagneliusgatan 25 Lgh 1101

392 34

KALMAR

0480-859 49

3380 Gerd Pettersson

Nyhägnsgatan 3

590 36

KISA

0480-590 36

3381 Britt-Louise Elmér Storm

Åbrovägen 12

590 42

KISA

3382 Roland Andersson

Dejegatan 62

572 51

OSKARSHAMN

3383 Suzanne Vernersson

Västra Kyrkvägen 10

373 36

FRIDLEVSTAD

3384 Christer Johansson

Kaptensstigen 9

383 54

MÖNSTERÅS

0491-197 55

0499-128 77

14 nya medlemmar efter PLF-Nytt nr 117
Antal medlemmar är 1 528 varav 1 414 har betalat för 2016

Välkommen till våra lokaler på Kyrkogårdsgatan 11
Måndagar 17.00 – 19.00
29/8 B M Ekstrand och Leif Rydström
Dahleman
5/9 Gunnar Håkansson och Sam Blixt
12/9 Inga-Lill Björkman och Birgitta Dahleman
19/9 Sven-Åke Fogelqvist och B M Ekstrand
26/9 Sam Blixt och Ulf Waltersson
3/10 Gunnar Håkansson och Ulf Waltersson
10/10 Ingvar Andersson och Anders Rotviker

Ansvariga:

17/10 Ingvar Andersson och Birgitta
24/10
31/10
7/11
14/11
21/11
28/11

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

Vi har även öppet torsdagar kl. 14.00 – 16.00 udda veckor fr o m den 15
sept
15/9 Anders Rotviker, 29/9 Sven-Åke Fogelqvist, 13/10 Birgitta Dahleman, 27/10 Sam Blixt,
10/11 Inga-Lill Björkman, 24/11 Gunnar Håkansson.
Vill ni ha telefonkontakt kan ni ringa dessa tider: 0491-76 08 78
Tisdagsgruppen startar 23/8 kl 13.00-16.00, Britt-Maria Ekstrand
Onsdagsgruppen startar 24/8 kl 09.00-12.00, Sam Blixt

Brev från Brockton, forts.

…Henne kommer du väl säkert ihåg? Ditills under alla dessa år hade allt
gått ganska bra för oss här och temligen sorglöst, undantagande den stora
sorg vi fick, då vi fick 1908 underrättelse vår kära mors frånfälle. Då var ju
bara jag och Anna här, men efter 1921 kommo ledsamheterna.
Ruth kom hit på våren. Senare det året blev David sjuk och doktorn sade att
det var hans lungor. Lungsoten har ju förekommit i vår familj. Far och mor
dogo i den, samt en morbror till oss och en moster. Så vi hade David inne
på ett privat sanatorium i närmare ett år. Sedan kom han till ett
statssanatorium och var där i ett par års tid. Så vi, min hustru och jag köpte
ett hus med ett stycke land i utkanten av en köping, kallad Whitman,
beläget litet över en kilometer från denna stad. Vi tänkte att utelivet där
skulle vara välgörande för hans hälsa när han kom från sanatoriet. Men
det visade sig som doktorn sade att denna trakt är för lågt beläget och att
den inte var bra för hans sjukdom och rådde oss att försöka få honom till
ett högre klimat.
Nu är det så att en av de högsta eller den högst belägna plats i detta land
är i Denver, Colorado, över 5000 fot över havsytan och där hade svenskarna
ett lungsotssanatorium och vi ansökte om och lyckades få in honom där. Så
han reste dit ut 1925. Samma år vid jultiden blev Ruth sjuk och hennes
sjukdom blev än mer ledsam och tragisk. Vi voro mycket fästade vid henne.
Hon var så älskvärd, glad och trevlig och omtyckt av alla och såg så
hälsosam ut. Hon hade en plats i Boston, men så blev hon plötsligt sjuk och
blev tagen till sjukhus. Hon hade, befanns det, den s.k. galopperande
lungsoten och avled där i juli följande år, 1926, blott 27 år gammal, till
vår djupa sorg. Hon sover nu den sista sömnen i gravjorden i Brockton
.
Efter Ruths död beslöt Anna att resa ut till Colorado och söka arbete för
att vara när David och det gjorde hon samma år. Hon fick en plats där.
David tillfrisknade igen och jag tror det var året efter, då han kom ut
från sjukhuset köpte de sig ett mindre hus där och stannade, ty att resa
tillbaka hit igen skulle för honom varit lika med ett omedelbart återfall
av sjukdomen. Där bodde de och David var ganska bra i åratal. Anna
hade något slags arbete som kunde göras hemma och David kunde hjälpa
henne med. Så hjelpte vi dem också så mycket som möjligt. Och så förflöt
några år eller tills 1933 då han blev sjuk igen och dog inom kort, 41 år
gammal.
Efter hans död stannade Anna kvar där ty hon hade under tiden vant sig
vid platsen och ville inte fara därifrån. En kort tid därefter gifte hon sig.
Hennes man var vid ungefär samma ålder som hon, en stor och stark man
att döma av fotografier som de sände oss. Men år 1937 mindre än fyra år
senare dog hon utan föregående sjukdom. Hon vaknade på morgonen och
fann honom död vid sidan om sig.
Något år senare gifte hon om sig och så förflöt några år. Skall ock gå
tillbaka till år 1929.

Vi, jag och min hustru bodde kvar på vårt hem i Whitman. Då, samma år,
kom ”depressionen” och de hårda tiderna här, såväl som i andra länder i
världen, så många här fick gå ifrån hus och hem och allt vad de ägde och
hade arbetat för.
Fabrikerna här arbetade, om alls, på halv tid eller mindre. Vi odlade
grönsaker på vår plats och sålde för att hjelpa till med utgifterna och att
kunna behålla platsen. I fabriken arbetade jag för det mesta en, två eller
tre halva dagar i veckan. Så det var som sagt hårda tider då. Och det
varade under hela trettiotalet ända tills det andra världskriget bröt ut i
vilket som du väl vet vi blevo invecklade.
Men det blev bättre sedan undan för undan vad arbetstillfälle angick och
varaktigt som väl var. De brukar ju säga att det är intet ont som inte har
något gott med sig, fast det är en katastrof att det skulle behövas något så
olyckligt som ett sådant krig att hjelpa till att göra bättre tider vad
arbetstillfällen och förtjänster gäller. Ett faktum är dock att tiderna sedan
dess varit goda både här och i andra länder i all synnerhet Sverige. Skulle
önska att tiderna varit lika goda där innan jag reste. Då hade säkert
varken jag eller någon av oss kommit hit. Men det är ju inte att tänka på
nu och ingen vet med bestämdhet hur våra öden då skulle ha gestaltat sig.
Vill nu komma tillbaka till syster Anna. Ungefär 1945 voro de båda vid
dålig hälsa. Anna hade början till ledgångsrheumatism som för henne
skulle vara till livets slut. Hennes man blev lite bättre så han kunde göra
litet arbete och förtjäna något. Men till slut blev han sämre, men som han
var veteran från första världskriget och som de båda hade bott i staten i så
många år så fingo de litet statshjälp. Och så sände vi dem hjälp undan för
undan. År 1948, kort efter årsskiften insjuknade Bertha, min hustru och
läkarna konstaterade kräfta. Hon var på ett sjukhus som är särskilt för den
sjukdomen i och för behandling. Men den visade sig lönlös och i september
kom hon hem igen och avled den 9de november, samma år, så om några
dagar blir det 18 år sedan dess. Jag var nu ensam. Stannade kvar i vårt
hem där efter i 7 år eller tills 1955. 1952 då jag var 61 år gammal slutade
jag upp med att arbeta i fabrikerna, det jag gjort då i 42 år och tog min
socialförsäkring och har haft sedan dess. Den räcker visserligen inte till
alla utgifterna men den är till en stor hjälp för oss ålderstigna.
Två år senare eller som sagt 1955 sålde jag vårt hem och flyttade därifrån
tillbaka hit till Brockton, där vi bodde förut. Vi hade då bott i Whitman i
23 år då min hustru dog och då flyttade jag därifrån. Så hade 30 år gått
sedan vi kom dit.
En tre år efter min hustrus död förlorade Anna genom döden sin andra
man. Vid den tiden var hon så nedbruten av sin värk att hon inte längre
kunde reda sig själv utan måste till ett vårdhem. Hon var på flera sådana
i olika delar av staten, men tyckte inte vidare om dem efter hon varit där
en tid, tills hon slutligen blev tagen till ett vårdhem nära Denver där hon
och David bott förr och där trivdes hon mycket bra. Hon var där i nära 10
år och alla de åren var hon sängliggande nästan hela tiden tills hon avled
där den 1 februari i år. Hon dog inte av den sjukdomen hon hade haft så
länge, utan enligt dödsattesten som jag fick därifrån så dog hon av
lunginflammation efter att ha haft den 5 dagar.

Fastän det känns en saknad och vemod när någon av ens egna går bort,
så kan man i hennes liksom i alla obotliga sjukas fall, inte undgå utan att
känna att det är en välsignelse att hennes långa lidanden nu för alltid
äro slut.
Ja, nu har jag så gott jag kunnat, givit er en beskrivning om vårt liv här
ute. Det är inte lätt att i ett enda brev beskriva vad som huvudsakligen har
händt en själv och flera andra personer under en tidrymd av 63 år, som
här är fallet. Du tycker att jag skriver svenska bra efter att ha varit här i så
många år. Jag har sökt att underhålla kunskapen därom genom läsning
av svenska böcker och tidningar, det är ett par här i östern som ännu utges
på svenska.
Vad som ger mig lite besvär är den under senare åren antagna nya
stavningen samt vissa ändringar av verben, som är olika än vad som vi
lärde i skolan, på min tid där.
När jag bodde här förut för en 40-50 år sen så talades svenska över allt, i
synnerhet i denna del av staden.
I kyrkorna, de svenska förstås, i föreningar och dyligt begagnades svenska
uteslutande. Nu när jag kom hit igen för att bo så var nästan alla vid min
ålder och äldre döda. Knappast några hade under tiden emigrerat hit
från Sveriges. Svenska begagnas numera inte officielt någonstädes och det
är svårt att träffa någon med vilken man kan ha ett samtal på svenska. Så
svenskan dör ut fort nu i Amerika, när vi gamla har gått bort vilket ju inte
kommer att dröja så länge.
Du skriver att du skulle tycka om att få ett kort av mig. Jag har ett som var
taget vid en utflykt för några år sedan och jag närsluter det i detta brev.
Har inget som tagit, senare, och inte kommer jag troligen att ta mer. Var
73 år då detta togs och har åldrats mycket sedan dess, i synnerhet sedan
min hälsa blev dålig för över två år sedan och ännu fortfarande är.
Ja, nu har jag skrivit vad du önskade veta, och vad som kanske intresserar
er att veta om vår familj, och om våra upplevelser här i Amerika. De har ju
varit både glada och sorgliga men så är det mer eller mindre i alla familjer
– så är livets gång.
Vill nu sluta mitt, för ombytes skull ovanligt långa brev. De brukar annars
vara korta när jag nu tar mig för att skriva, och sänder nu till slut med
hjärtligaste hälsningar till dig och din familj.
Vänligen din morbror Oscar

Brev nr 3 kommer i nästa nummer av PLF-Nytt

Hågkomster
Från forna dagars skolliv
i Oskarshamn
HÄR NEDAN HAR NÅGRA
äldre oskarshamnare berättat en del minnen från skollivet under en gången tid, och när
man läser dessa uttalanden skall man finna att skolväsendet sedan slutet av förra seklet
genomgått storartade och omfattande förändringar till det bättre.
KONSUL C.O. SVENSSON

Läraren fick 25 öre för ostmjölk
Mina första lärospån inhämtade jag hos en gammal änka, som hette fru Nyström,
berättar konsul C.O. Svensson. Hon hyrde ett källarrum hos järn-svarvare Gustafsson i
huset intill censerbruket. Båda dessa hus äro nu borta. Det hus, i vilket Nyström hade sin
skola, revs för några år sedan, då Varvsgatan reglerades, och i den gamla skollokalen var
då en fruktaffär inrymd. I avgift till fru Nyström betalade min far 25 öre i veckan. Vi
bodde i Gröndal, som då hörde till Döderhult, och barnen därifrån fingo inte gå i stadens
skola, med mindre de betalade för sig. Detta hade inte far, som gick på verkstaden och
tjänade 14 öre i timmen, råd med. Vi voro en 8-10 barn som gingo i fru Nyströms skola.
Vi fingo gå fram i tur och ordning till fru Nyströms bord och lära oss bokstäverna i
alfabetet, och när alla barnen varit framme började turen om igen, och så höllo vi på dagen
i ända. Vi lärde oss att känna igen bokstäverna i alfabetet men inte att läsa rent, och fråga
är väl om vår lärarinna ens kunde läsa innantill själv. Om vintrarna var det kallt och
ruskigt i det lilla källarrummet. Det fanns en gammal järnkamin där, i vilken fru Nyström
då och då kastade in några spetor för att hålla den värsta kölden ute. En vinter var
väglaget så uselt, att min äldre bror, som arbetade på verkstaden, fick bära mig till skolan.
Ibland värpte tuppen i ABC-boken, det var mor, som lade dit en veteskiva eller en skorpa
och som jag till min stora förtjusning fann i boken, när jag vaknade på morgonen.

Detta var 1876 och jag var då 7 år gammal. Därefter kom jag till Döderhults småskola
som låg i Lilla Mark. Där var en småskollärare som hette Mellström och hos honom fingo
vi lära oss att läsa rent, räkna de fyra räknesätten och skriva. Läxor hade vi också.
Samtidigt var det en folkskola i Gröndal. Något skolhus fanns inte, utan skolan var
inrymd i det s.k. mossehuset, som är det mellersta av de tre husen till vänster om vägen upp
till Tomtebo. Det var en folkskollärare Zetterberg, som höll skola där i tre månader vintern
1877-1878, för att Gröndalsbarnen skulle slippa att gå så långt. Folkskolan i Döderhult
var ambulerande och flyttade för varje år till olika stationer inom socknen. I denna
mossehultsskola hade man ett rum med bänkar och en svart tavla.
När jag efter två år i småskolan i Lilla Mark var mogen för folkskolan, var denna förlagd
till kyrkskolan i Döderhult. Det var ett tvåvånings rött trähus, som låg nedanför kyrkan
och som nu är rivet. Här sköttes undervisningen av folkskollärarna Zetterberg och
Sjöström. För oss barn som bodde i Gröndal var det lång väg att traska. Skolan började
vid halv nio på morgonen och för att hinna dit i tid, måste vi gå hemifrån halv sju. Vi fingo
ha mat med oss för hela dagen, och matsäcken bestod av ett par brödskivor med en eller
kanske två fläskbitar emellan, smör förekom aldrig, samt en flaska mjölk eller kaffe. Vi
stadsbarn brukade ibland byta matsäck med bondpojkarna, som hade tjockt med smör på
sina smörgåsar.
Titelblad och alfabetsida ur
”Kronprinsens barnabok”

Fortsättning följer….

Avsändare
PLF
Box 23
572 21 OSKARSHAMN
Vid obeställbarhet återsänd till ovanstående adress
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SVERIGE
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BETALT

Vid adressändring skicka den till
info@plfoskarshamn.se
och till
sam.blixt@telia.com

Köp PLFs CD-skivor i Umeå
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 2016 av CD-4!
För mera detaljer om innehållet och hur Du
betalar, gå in på

http://www.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, bankgiro 386-0475 eller
Webb-shop CD.
Observera! Glöm ej portot som är:
35 kr/försändelse.
På släktforskardagarna i Umeå slipper
du porto vid köp i vår monter 226.

