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Bomärken i stället för namnunderskrift
användes bl.a. av icke skrivkunniga gode män eller vid kvitteringar
av leveranser av olika slag av likaledes icke skrivkunniga mottagare

Jöns Larsson
Rostorp

Lasse
Århult

Nils Sonesson
Trumslagare

Lars Nilsson
Århult

Jon Persson
Djupeträsk

Hans von Calmar
Trumslagare

Per Katt
Hycklinge

Börje Persson Anders Persson
Hycklinge
Hycklinge

Löjtnant
Predikant
Sven Persson Ericus Nicolai

Håkan Larsson
Trumslagare

Jon Jönsson
Trumslagare

Erik Persson
Pipare

Simon Pipare
Pipare

Bruket av bomärken går långt tillbaka i tiden
De ristades för att markera en gårds eller en persons egendom
Äganderätt och användning reglerades i de gamla landskapslagarna
Många finns dokumenterade från början av 1300-talet
De upphörde successivt under 1800-talet, men förekommer in på 1900-talet
Den ökade skrivkunnigheten gjorde dem överflödiga

Kallelse
PLF i Oskarshamn håller Årsmöte
lördagen den 17/2 2007 kl. 10.00
i Hantverkslokalen, Slottsgatan 15, Oskarshamn
Mötesförhandlingar
Dagordning se sidan 5
Gunnar Svensson berättar om hur sjöfarten fungerade på skutornas tid.
Han berättar även om segelfartygens resor ut i världen
Välkomna
Styrelsen

PLF:s styrelse och uppdrag under verksamhetsåret 2006/2007
Namn

Uppdrag

Telefon

E-post

Bernt Johansson
Anders Thunberg
Leif Rydström
Anders Rotviker
Ingvar Karlsson
Sam Blixt
Britt Maria Ekstrand
Birgitta Dahleman
Edith Karlsson
Gunnar Håkansson
John-Olof Dillström
Anders Wågerud
Sven-Åke Fogelqvist
Elenore Svensson
Ulla Yngve

ordförande
v. ordförande
sekreterare
kassör
v. kassör
dataansvarig
kontorist
biblioteksansvarig
brevfrågor
materielfrågor
styrelseledamot
suppleant
valberedning
valberedning
valberedning

0491 - 333 65
0491 - 76 64 11
0499 - 131 88
0491 - 620 11
0491 - 180 22
0491 - 151 28
0491 - 186 55
0491 - 181 01
0491 - 930 14
0491 - 175 83
0491 - 919 22
0491 - 834 92
0491 - 154 93
0491 - 147 37
0491 - 313 83

bejo2@tele2.se
anders.0491766411@telia.com
leif.rm@telia.com
anders.rotviker@telia.com
ikn@telia.com
sam.blixt@telia.com
bm.ekstrand@telia.com
b.dahleman@hotmail.com
gote_edith@privat.utfors.se
gunnar.hakansson@telia.com
0491.83492@telia.com
eleanor.svensson@tele2.se

PLF-nytt, medlemstidning för Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum, Oskarshamn.
Utkommer fyra gånger per år. Upplaga 1 800 exemplar.
Manus till artiklar och andra skriftliga bidrag sändes till
PLF, Box 23, 572 21 OSKARSHAMN
eller E-postadress: anders.0491766411@telia.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 nr 81 utkommer den 11/4 2007
I redaktionen: Anders Thunberg (ansvarig utgivare), Curt Holm och Maj Holm.
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Ordföranden har ordet
Ja så var det ett nytt år igen, en god fortsättning
förresten, med nya förhoppningar, nya löften och tyvärr
kanske med nya problem och bekymmer.
Någon klipsk person har ju suttit och räknat ut eller
bara gissat att summan av alla laster hos en människa
är konstant, d.v.s. upphör man med en last, hittar man
på eller så drabbas man av en annan last i stället, så att
som sagt summan av lasterna alltid är konstant.Det i
särklass populäraste nyårslöftet, som avges på nyårsaftonen är väl ändå att fimpa för gott.
Egentligen är det ganska enkelt att sluta att röka; det
svåra i det här sammanhanget är att inte börja igen.
Det ger faktiskt ganska mycket att sluta: du får ett bättre
väderkorn, kanske på gott och ont, du får en bättre
ekonomi, nåja du får kanske en mindre dålig sådan, du
känner att ”kondisen” blir bättre mm. Själv slutade jag
för över 35 år sedan, och hittills så har jag lyckats undvika att börja igen peppar peppar.
Men om nu lasten rökning kastas över bord, vilka nya
kan tyckas lockande? Ja, för oss genealoger så är ju
svaret givet: mera genealogi. Kan man förresten beteckna släktforskning som en last? Jag tycker nog det,
eftersom den är klart beroendeframkallande (särskilt
under den mörka årstiden), och det utmärker ju laster
i allmänhet.

i tiden på mors- och faderslinjen. Man kan försöka hitta
det gamla torpet där mormor föddes eller besöka
gården där farmorsfar slet som dräng från morgon till
kväll.
Och apropå besök så kommer årets Släktforskardagar
att avhållas så pass nära som i Halmstad under tiden 24
till 26 augusti. Ett besök på detta årligen återkommande
evenemang kan varmt rekommenderas. Mera släktforskning under en begränsad tid kan man näppeligen
tänka sig. Allt kan man komma i kontakt med, från
datorer och program till föredrag och undervisning. Allt
vad Sverige har av genealogi visas upp under dessa
dagar. Årets tema är ”Gränsland” och avhålles på
Halmstad Teater och Stadsbibliotek. (Glöm inte att ta
med paraply. Ibland regnar det på Västkusten).
Inom PLF så arbetar vi bl a vidare med registrering av
uppgifter för nästa version av våra CD-skivor. Alla
uppgifter beträffande födda, vigda och döda fram till
och med 1936 kan nu läggas till på skivorna och bilda
underlag för nästa version av desamma. Är det någon
eller några, som har lust och möjlighet att hjälpa till med
registreringen, så hör av er. I mån av tillgång kan PLF
låna ut läsapparat.
Vi syns på årsmötet den 17 februari hoppas jag.
Bernt

Det går alltid att bredda forskningen mera så att man
söker sig i sidled i stället för att bara forska rakt bakåt
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Verksamhetsberättelse för år 2006
Föreningens styrelse
Bernt Johansson, ordförande
Anders Thunberg, v. ordförande och redaktör för
PLF-Nytt
Leif Rydström, sekreterare
Anders Rotviker, kassör
Ingvar Karlsson, bitr. kassör
Sam Blixt, dataansvarig
Edith Karlsson, brevfrågor
Britt-Maria Ekstrand, e-brevfrågor
Birgitta Dahleman, suppl., biblioteksansvarig
Gunnar Håkansson, suppl., materielfrågor
John-Olof Dillström, styrelseledamot
Anders Wågerud, suppleant
Styrelsen har haft fem ordinarie protokollförda
styrelsemöten och sex extra protokollförda d:o.

Revisorer
Gun Sternersson, sammankallande, och Birger
Einarsson samt som revisorssuppleant Allan Bladh.

Valberedningen
Sven-Åke Fogelqvist, sammankallande, Elenore
Svensson och Ulla Yngve.

Föreningsmöten och studiebesök
Demonstration av föreningens CD-skivor har av Sam
Blixt gjorts hos Kalmar Läns Dövas Förening den 21
oktober
hos Oskarshamnspolisens Pensionärsförening den 7
november och
hos Brygghusets Lärcenter, Blankaholm den 21
november.
I programmet Karlavagnen, Sveriges Radio P4 med
temat Släktforskning berättade Sam Blixt om lite
kuriosa inom släktforskningen, vilket resulterade i flera
nya medlemmar och sålda CD-skivor.

20060909 - Föreningsmöte
i Församlingshemmet i Kristdala, där Asta Danielsson
berättade om Kristdala i gamla tider.

20061118 - Föreningsmöte
i Frälsningsarméns lokal i Oskarshamn där Göran Seger
talade om järnvägen i Oskarshamn och glömda
industrier.

Släktforskardagarna
för år 2006 arrangerades av föreningar i Stockholm
ägde huvudsakligen rum i Nacka under tiden 11 - 13
augusti. PLF var naturligtvis representerat av en
manstark trupp och intresset var mycket stort från
massmedia för släktforskning, vilket avspeglades i antalet
sålda skivor i vår monter och trängseln runt densamma.

Oskarshamns 150 årsjubileum
firades under nästan hela denna varma sommar, och
PLF hade en egen monter på Brädholmen, där ortsbor
och turister kunde ställa frågor om sina förfäder. Det
var mycket populärt för icke släktforskare att få en
inblick i vår populära verksamhet.

Medlemsantalet
Antalet medlemmar var vid årsskiftet 2006 - 2007
1507 st. Sedan förra årsskiftet har denna siffra stigit
med nästan 50 procent och PLF tillhör nu en av de
större släktforskarföreningarna i Sverige.

Medlemsbladet PLF-Nytt
har under året utkommit med fyra nummer och med
Anders Thunberg som redaktör. PLF-nytt trycks
numera i 1800 exemplar tack vare medlemsökningen.
Distributionen har skötts av Britta Nyqvist, Dagmar
Norén, Gerd Karlsson, Ulla Johansson, Anna-Lisa
Engström och Ulla Samuelsson.

Ekonomi
PLF.s ekonomi och ekonomiska förvaltning framgår av
de presenterade räkenskaperna.

20060218 - Årsmöte

Kulturnatten i Oskarshamn

i Hantverkslokalen, Oskarshamn. Efter mötet
undervisade Sam Blixt i handhavandet av de nya CDskivorna.

Den 10 november gick den sedvanliga kulturnatten av
stapeln och PLF representerades av Britt Maria
Ekstrand, Anne-Charlotte Thunberg, Ingvar Karlsson,
Anders Rotviker och Sam Blixt.

20060506 - Föreningsmöte
i Församlingshemmet i Oskarshamn, där Magnus
Ekstrand skulle ha berättat om Oskarshamn i forna
tider, men på grund av sjukdom fick Sam Blixt med
kort varsel rycka in och fortsätta undervisningen om
CD-skivorna.
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Arbetsstugan
har använts för olika möten, sökning i databasen och
besvarande av brevfrågor. Den har varit öppen för PLF.s
medlemmar under våren och hösten på måndags-

kvällarna mellan kl 18 och 20, då styrelsemedlemmar
har varit behjälpliga med släktforskarfrågor enligt
uppgjort schema. Arbetsstugan har även hållits öppen
under torsdagseftermiddagarna varannan vecka mellan
kl 14 och 16.

med att lägga in nya poster, så att nya versioner av
CD-skivorna kan framställas inom en förhoppningsvis
icke så avlägsen framtid. Under året så har nästan 200
000 poster tillförts databasen. Vi behöver dock hjälp
av flera registratorer och även kontrolläsare.

Den 7 januari, 2007, var antalet poster i databasen 3
824 644. Flera grupper och enskilda personer arbetar

PLF kommer också att arbeta med CD-skivor för
husförhörslängder samt in- och utflyttade.

Dagordning vid PLF:s årsmöte den 17 februari 2007
§ 1. Mötet öppnas
§ 2. Val av ordförande för att leda dagens möte
§ 3. Val av sekreterare för mötet
§ 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
§ 5. Godkännande av dagordningen
§ 6. Godkännande av kallelse till årsmötet
§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2006
§ 8. Avgående styrelsens förslag och framställningar
§ 9. Bokslut för 2006, fastställande av resultat
och balansräkning
§10. Revisorernas berättelse
§11. Ansvarsfrihet för styrelsen
§12. Fastställande av årsavgift för 2008
§13. Fastställande av tidsplan för möten under
kommande verksamhetsår

§14. Fastställandet av budget för 2007
§15. Motioner
§16. Val:
a) ordförande för ett år
b) vice ordförande för ett år
c) ledamöter till styrelsen
d) suppleanter till styrelsen
e) två revisorer, varav en sammankallande samt en suppleant
f) tre medlemmar till valberedningen,
varav en sammankallande
§17. Övriga frågor
§18. Mötet avslutas.

Köp PLFs CD-skivor!
CD-1
CD-2
CD-3
CD-4

omfattar sydöstra Östergötland och norra Kalmar län
omfattar östra Jönköpings län och mellersta Kalmar län
omfattar södra Kalmar län och en del församlingar i
Blekinge och Kronobergs län
omfattar hela Öland

För mera detaljer om innehållet och hur Du betalar se
http://www.plfoskarshamn.se och där CD-skivor eller
http://samblixt.se/plf/CDskivor.htm

Priset på skivorna är 400 kr/st.
För PLF-medlemmar 300 kr/st.
Boken Gårdarna i Döderhult, byggd på anteckningar av Gustav Bech och bearbetad av Maj och Curt Holm, kommer att ges ut så snart korrekturläsningen är klar.
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Ett barns tankar om upplevelser vid död och begravningar
på 1920- och 1930-talen.
Upptecknat av Margareta Björnesund
Jag, Margareta Björnesund, är född 1923 i Björnhult i
Döderhults socken. På landet var det vanligt att
föräldrar, barn och mor- eller farföräldrar bodde under
samma tak. Ibland fanns det s.k. undantagsstugor för
den äldre generationen, men man var ändå beroende
av varandra. Oftast var det de gamla som tog hand om
barnen, medan föräldrarna hade fullt upp att göra med
de dagliga sysslorna, som var mångahanda och jobbiga
på den tiden.
Min mamma var 43 år, när jag föddes, och hon var
yngst i en syskonskara på sju barn. Därför hade jag på
mammas sida många äldre kusiner och en kärnkvinna
till mormor. Morfar dog, när mamma bara var tre år,
så det föll mormors lott att dra det tunga lastet med
gårdens skötsel samt fostra en barnaskara.
På pappas sida var jag också bland de yngre kusinerna.
Jag hade inga syskon, men många kusiner bodde i
grannskapet, så jag kände mig aldrig ensam. Mina
farföräldrar och kusinen Karl-Erik bodde på övervåningen. Jag minns, hur jag ofta satt hos farfar i
gungstolen framför kakelugnsbrasan och han sjöng
”Tryggare kan.. .” för mig.
När vi små kusinflickor var i mellanstadieåldern blev
det ombytta roller. Farmor som sedan ett par år tillbaka
varit sängliggande behövde mera hjälp om nätterna.
Våra mammor behövde sova om nätterna för att orka
med de dagliga bestyren. Då var det vi småflickor som
fick förtroendet att hjäpa farmor. Vi hade ju bara skolan
att sköta och skolan låg nära. Den uppgiften tog vi gärna
på oss, dessutom fick vi ännu större chans att vara tillsammans.
Man lyssnade ofta till de äldres samtal om sorgliga
händelser som inträffat långt innan vi var födda. Spanska
sjukan var en farsot, som det talades mycket om, t.ex.
när min farbrors fru Nanna dog och lämnade efter sig
maken med fyra små barn, varav den yngsta var bara
sex veckor gammal. I samma hus dog samtidigt två
unga systrar, som blivit ditskickade av sin far för att
hjälpa till med barnen. Jag minns också hur det pratades
om en äldre kusin som omkommit i en grusgrop och
att hans mamma, min moster, fick nyttja medicin för
hjärtat i sitt återstående liv på grund av den stora sorgen.
När jag var i femårsåldern dog en liten lockhårig kusin
bara ett år, några månader och 18 dagar gammal.
Orsaken sades vara ”tandslaget” tydligen vanligt
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förekommande på den tiden. Vi barn skulle alla
andäktigt ta farväl av honom, där han låg i sin lilla vita
kista.
Ett annat tillfälle, som jag minns väl var, då jag var i
fyra-femårsåldern. Min moster, som var gift med
morbror Karl, hade dött tämligen ung och vi åkte på
begravning i Kristdala kyrka. Det var lång väg med
hästskjutsar från Lämmedal. När vi kom till backkrönet
vid Systertorp, kunde vi se kyrktornet, och än i dag
när jag färdas där, kan jag påminnas om begravningen.
Det var naturligt att barn skulle vara med på släktens
begravningar. Jag kommer ihåg, vad jag frågade
mamma, när vi stod vid den öppna graven och såg den
vita kistan där nere; ”Hur kan moster Maja andas där
nere i det djupa diket?” De vuxna i släkten pratade om
varför hon skulle begravas i Kristdala. Kanske var
hennes släkt rädda för att min morbror skulle gifta om
sig och glömma graven, men så skedde aldrig och han
begravdes bredvid sin maka många år senare.
Då jag var nio år dog farbror Pelle, 52 år, i ett svårt
astmaanfall. Han fördes mitt i natten ned till lasarettet
av vår granne, som bodde i skolan belägen på tomten
bredvid vår. Farbror Pelle hade sedan han blev sjuk ett
rum intill farmors och farfars sovrum. Det var ofta vi
flickor fick gå in om nätterna och rätta till alla hans
kuddar eller öppna fönstret, när astmaanfallen kom.
Ibland rökte han någon astmacigarett, som dessvärre
luktade illa. Ett särskilt minne har jag från hans
begravning. Utfärden till Döderhults kyrka gick från
Heijnes begravningsbyrå. På det nästan kala berget vid
”nr 1”, där det fanns stallar för böndernas hästar och
låg nära nuvarande Ringvägen, stod Agnes och väntade

november 1918
Nanna Johansson har dött i spanska sjukan

i begravningståget. Hon hade varit vårt hembiträde i
många år, men var nu gift och bosatt i stan. Farbror
Pelle och Agnes hade kommit väldigt bra överens.

från Björnhult. På kyrkogården i Döderhult låg två
nyöppnade gravar intill varandra och vi kunde följa våra
kära till ett gemensamt sista avsked.

Nu var det juli månad sommaren 1934. Min mormor
hade fått hjärnblödning. Mamma cyklade till Lämmedal
för att vara hos henne. På eftermiddagen kom hon
tillbaka hem. Mormor var död och mamma och Betty
på Berget hjälptes åt att klä henne och lägga henne på
bår i kammaren. Hemma i Björnhult låg farmor för slutet.
Hennes barn hade kommit hem och satt runt sängen.
När som helst kunde det vara slut. Men det är omöjligt,
tänkte jag, det går inte att lösa rnt praktiskt. Mormor
var redan död. Begravningar kunde bara förekomma
på söndagar på den tiden. Det var varmt, inga kylanläggningar fanns. Mamma, pappa och jag måste vara
med på mormors begravning. Jag kröp ner bakom den
höga sänggaveln och bad ”Gode Gud låt farmor få leva
åtminstone tills mormor är begravd.” Men Gud hade
andra planer, farmor dog samma kväll och allt löste sig
på annat sätt, än vad jag hade tänkt. Begravningen blev
samma söndag. Mamma, pappa och jag åkte till
Lämmedal för att vara med på mormors utfärdsbön.
Hennes kista var placerad i en för dagen uppbyggd
lövsal. Uppe på landsvägen väntade begravningståget
från Lämmedal och det fylldes på med det långa följet

År 1936 dog min älskade farfar 93 år och tre dagar
gammal. På sin födelsedag den 6 juni det året satt farfar
på verandatrappan och tittade ut över gården. Och så
sa han: ”Nu kan Gud ta hem mej när som helst, för nu
har jag sett trädgården blomma än en gång”. Hans
önskan besannades. Jag minns, att pappa gjorde en
allé av toppade unggranar hela gången upp till vägen.
Att jag grät hela vägen till kyrkan, minns jag. Några
dagar efter begravningen kom en luffare, som brukade
ligga i ladan, när han hade vägarna förbi. Denna gången
gick han vidare, då han förstod att det var gammelfar,
som gått bort.

1927
Moster Maja i Lämmedal begravs

Utöver alla dödsfall och begravningar jag nämnt, var
det många andra sådana händelser i bygden. Lungsoten
skördade många offer och en till synes enkel blindtarmsoperation ändade en ung flickas liv. Hon hade nyss
börjat realskolan inne i stan. Jag minns de sex vitklädda
klasskamraterna, som bar kistan till graven. Efteråt
serverades fin middag i sorgehuset. Särskilt kommer
jag ihåg glassen med grönt spunnet socker, en raritet till
skillnad mot den traditionella ostkakan, man var van
vid på landet.
För att ägna den avlidne sin vördnad förekom en mycket
vacker sed. Alla i bygden som bodde utmed färdvägen
till kyrkan skulle strö hackat gran- eller enris utanför
sitt hus. Ibland kunde man se konstnärliga dekorationer,
som kanske i dag inte hade stått emot t.ex. all biltrafik.
På den tiden var bilarna lätt räknade. Det var noga med
att sorgehuset noterade vilka som hade strött, ty var de
inte begravningsgäster skulle de bjudas på strökaffe
dagen efter. På den tiden var det sammanhållning i
byarna och alla kände sig delaktiga av händelser i
bygden.

Besök vår hemsida!
PLF har fått en ny hemsida, där du kan hitta all information om vår förening och senaste nytt. Där får du
t.ex. veta vilka personer, som ingår i PLF:s styrelse
och några upplysningar om dem. I vår kalender kan
du se, vilken planering som finns för ett år framåt, och
protokoll från våra förenings- och årsmöten finns också
utlagda.
Innehållet på våra fyra CD-skivor är omfattande,
men här får du en utförlig beskrivning, som kan hjälpa
dig att hitta rätt. Du kan också som tidigare få hjälp
med sökningar i databasen via elektronisk kontakt.

Alla våra PLF-nytt-tidningar finns utlagda, vilket
innebär, att du kan läsa allt som skrivits i vår tidning
ända sedan starten 1987.
En nyhet på hemsidan är Kontaktformuläret, där du
kan få kontakt med andra släktforskare och framföra
dina synpunkter till hemsidans alla läsare och inte minst
till PLF:s styrelse.
Huvudansvarig för hemsidan är Morgan Corneteg och
till sin hjälp har han Britt Maria Ekstrand och Sam Blixt.
Adressen är: www.plfoskarshamn.se/
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Nya medlemmar i PLF
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65 nya medlemmar sedan PLF-nytt nr 79
Antalet medlemmar i PLF är den 14 januari 1 513.

Emigrantresa till USA och Svenskbygderna
Den 6 juni startar en resa med buss från Kalmar till
Arlanda. Längs vägen finns möjlighet till anslutning. Avsikten är att besöka USA och Svenskbygderna och
därför lämpar sig resan speciellt för släktforskare, som
har emigranter till USA i sina antavlor. Klockan 06.00
kommer bussen till Östra Kråkerum, Mönsterås, där
resans organisatör Sven Olof ”Loffe” Johansson bor.
Från Arlanda går flyget kl. 14.10 till New York.
Sedan följer ett digert program med besök på kända
platser i New York, resa till Niagarafallen, till Chicago,
till Svenskbygderna, Minneapolis och många andra intressanta platser. På hemresan landar sällskapet på Island och tillbringar de sista dagarna med att besöka
Reykavik och Thingvellir. Måndagen den 18 juni sker
hemresan med landning på Arlanda kl.12.45 och buss
hem.
En mera detaljerad beskrivning av resan samt kostnader och praktiska detaljer finner du på PLF:s hemsida
adress: www.plfoskarshamn.se/ .
Du kan också ta kontakt med den huvudansvarige för
resan:
Sven Olof `Loffe` Johansson
Östra Kråkerum, 383 91 MÖNSTERÅS
tel. 0499-102 24, 070-6968197

New York
Empire State
Building
Chinatown
Harlem
Wall Street
FN

Niagara
Finger Lakes
Watkins Glen
Hästskofallet
Skylon Tower
Lake Ontario
Chicago
Minneapolis

Island
Keflavik
Reykjavik
Blue Lagoon
Golden Circle
Thingvellir
Gullfoss
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Nytt eller uppdaterat efter PLF-nytt nr 79
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,

Antalet poster i databasen den 7 januari 2007 är 3 824 644. Flera
nya församlingar har tillkommit. Vi har nu över 200 i databasen.
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Välkommen till Arbetsstugan
PLF har öppet i Arbetsstugan vid Stora Torget

måndagar 18.00–20.00
Ansvariga:

29/1
5/2
12/2
19/2
26/2
5/3

Sam Blixt och J O Dillström
Barbro Sander och Birgitta Dahleman
Britt Maria Ekstrand, Gunnar Håkansson
Ingvar Karlsson och Sören Träff
Anders Rotviker och Leif Rydström
Anders och Anne-Charlotte Thunberg

12/3
19/3
26/3
2/4
16/4
23/4

Sam Blixt och J O Dillström
Barbro Sander och Birgitta Dahleman
Britt Maria Ekstrand, Gunnar Håkansson
Ingvar Karlsson och Sören Träff
Anders Rotviker och Leif Rydström
Anders och Anne-Charlotte Thunberg

Britt Maria Ekstrand hjälper också till varje måndag.
Arbetsstugan hålls öppen även torsdagar kl. 14.00 - 16.00 varje udda vecka med början den 1/2.

Demonstrationer av PLFs CD-skivor m.m.
Kalmar Läns Dövas Förening, Kalmar den 21
oktober av Sam Blixt.

resulterade i flera nya medlemmar och sålda CDskivor.

Oskarshamnspolisens Pensionärsförening,
Oskarshamn den 7 november av Sam.

I samband med detta vädjar vi till medlemmar
och även övriga intresserade att hjälpa till med
registreringen av födda, vigda, döda m.m. Vi
behöver även kontrolläsare. Detta för att nya
versioner av CD-skivorna ska bli ännu bättre.

Kulturnatten, Oskarshamns Bibliotek den 10
november av Sam Blixt, Britt Maria Ekstrand, Ingvar
Karlsson, Anders Rotviker och Anne-Charlotte
Thunberg.
Brygghusets Lärcenter, Blankaholm den 21
november av Sam.
I programmet Karlavagnen Sveriges Radio P4, med
temat Släktforskning, Sveriges Radio P4, berättade
Sam om lite kuriosa inom släktforskningen, vilket

Vi kommer inom de närmaste åren att göra CDskivor även för husförhörslängder samt in- och
utflyttade. För att dessa skall bli så användbara
som möjligt önskar vi synpunkter på fältinnehåll
i dessa skivor mm.
Kontakta Sam Blixt, sam.blixt@telia.com

Brevfrågor på databasen sänds till
PLF, Box 23, 572 21 OSKARSHAMN

Vi tar 80 kronor för samma tjänster till icke medlemmar.

Tel. Arbetsstugan 0491-153 82
Plusgironummer 40 09 38–7
Bankgironummer 386-0475
E-post: info@plfoskarshamn.se

Sänd också med ett frankerat svarskuvert! Avgifterna för svar på brevfrågor kan sändas in via postgiro eller på annat sätt.

Du kan också skicka dina frågor via vår hemsida, som
du når med adressen www.plfoskarshamn.se.
I Databas hittar du vårt elektroniska formulär.
Kostnader för brevfrågor
Vi tar 40 kronor per svar enligt det särskilda
frågeformuläret eller för brev med max fem frågor.

Ange på frågeblanketten Du sänder in, vilket av
betalningssätten som använts. Om pengarna sänds
via postgiro, så meddela på talongen, vad pengarna
är avsedda för. Det kan ibland uppstå missförstånd
om detta.

Nästa nummer av PLF-nytt
kommer ut den 11 april 2007

