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Svensk emigration som satt spår i USA:s historia
John Ericsson, 1803-1889, föddes i gruvorten Longban i Värmland. Han konstruerade bl.a. den första
propellerdrivna båten. Till USA kom han 1839. När
det amerikanska inbördeskriget bröt ut 1861 konstruerade han pansarbåten Monitor, som i ett berömt sjöslag besegrade sydstaternas fruktade Merrimac. Därmed fick nordstaterna övertaget till sjöss, vilket fick
stor betydelse för krigets utgång. Han har hedrats bl.a.
med en staty i Battery Park.
Charles Lindbergh, 1902-1974, var 25 år och okänd,
när han på morgonen den 20 maj 1927 startade med sitt
enmotoriga flygplan från New York. När han landade i
Paris drygt 33 timmar senare, var han världsberömd. Han
var då den förste som flugit ensam över Atlanten.
Hans farfar hette Ola Månsson och kom från Smedstorp
i Skåne. I samband med emigrationen 1859 tog farfadern
namnet Lindbergh. Fadern Charles August Lindbergh var
medlem av amerikanska kongressens representanthus.
Edwin Aldrin, f. 1930, landsteg som andre man på månen
1969. År 1963 utvaldes han till astronaut och har sedan
tillbringat ca 290 timmar i rymden. Han har också rekord i
längsta rymdpromenad. En doktorsexamen i rymdfysik har
gjort det möjligt för honom att utveckla tekniken för rendezvous och dockning av två farkoster i omloppsbana, något som har kommit till stor nytta.
Hans farfar emigrerade från Stjärnfors i Värmland 1892.
Delar av släkten Munkhammar har också kopplingar till
Buzz Aldrin, som han också kallas.

I det här numret kan du läsa mer om svenska spår i USA
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Ordföranden har ordet
Så var julen över för den här gången. På flera sätt
känns det skönt. Man längtar tillbaka till de gamla
invanda rutinerna. Med åren mister julen en del av
sin magi och charm. Kanske det beror på att julsederna ständigt förändras. Dagens jul har blivit
ett sammelsurium av seder från olika tider, och den
moderna tiden tränger sig på. Att Walt Disneys
Kalle Anka har blivit en av de viktigaste jultraditionerna känns inte riktigt äkta, lika lite som köpmännens glädje över människors konsumtionsraseri. Det människor kunde glädjas åt i det gamla
fattig-Sverige var någonting helt annat. Vår barndoms jul finns inte längre.
Några urgamla seder lever emellertid ändå kvar.
Jag tänker på julskinkan. Den har minst 1 000 år
på nacken. De gamla vikingarna hade en dröm om
ett himmelrike. De kallade det för Valhall. Det var
den sal, där de stupade hjältarna fick sin belöning
efter döden. Där fanns det allra bästa livet efter
döden kunde erbjuda. I centrum fanns en stor fet
galt, som de kallade för Särimner. Han hade den
underbara egenskapen att kunna återuppstå varje
morgon, även om han hade blivit slaktad och uppäten kvällen innan. Han försåg de modiga krigarna med den godaste föda de kunde tänka sig fett fläsk, som dröp nerför mungiporna, när man
åt. Kunde man tänka sig en härligare himmel?
Kärleken till fett fläsk hör det gamla fattig-Sverige
till, men traditioner därifrån lever delvis kvar i våra
dagar. Jag tänker på ”dopp i grytan”. När man hade
kokt skinkan, fanns det härligt feta spadet kvar. Det
kunde man naturligtvis inte slänga bort. Tänk att
få doppa det torra brödet däri! Det smakade ljuvligt för dem, som emellanåt tvingades uppleva
hungerkänslor. Jag har själv inga minnen från påtvingad hunger, och därför var ”dopp i grytan” en
sed som höll på att försvinna i min barndom. Jag
minns emellertid hur viktig denna sed var för min
far och farfar. De ville återuppliva minnet från den
tid, då ”dopp i grytan” tillhörde det bästa livet kunde
erbjuda.
Julgrisen lever fortfarande kvar i våra traditioner.
Vi som är av bondesläkt och har några år på nacken
har minnen från den traditionella julslakten, som
ägde rum på gårdsplanen några veckor före jul. Vi
Thomas Gren
minns också hur mor i huset kom med ett spann
och en visp för att ta tillvara blodet från den stuckna
grisen. Vi minns också hur man hängde upp grisen
i bakbenen och styckade den. Att se inälvorna välla

ut från den uppsprättade magen, är egentligen ingen
syn för barn. Sådana scener behöver inte dagens
ungdom uppleva, men på den tiden tyckte man att
detta bara var naturligt. För inte så länge sedan hörde
julslakten till jultraditionerna. Nu är det emellertid
i lag förbjudet att slakta hemma på gårdsplanen.
I vår litteratur finns det många fina skildringar från
forna tiders julfirande. Den allra äldsta julskildringen hittar vi i vikingaromanen Röde Orm. Den
är skriven av en författare, som verkligen visste vad
han skrev om. Han hette Frans G Bengtsson och
hans kunskaper i historia var enorma. I hela sitt liv
läste han historia, och emellanåt skrev han en bok,
där han kunde glänsa med sitt kunnande. Under
andra världskriget ville han glömma sin egen tids
elände. Det kan man göra med humorns hjälp. Så
har människor gjort i alla tider. Han dök därför ner
i vikingatiden och skrev boken om Röde Orm.
Det skulle egentligen bara bli en tokrolig bok i Lundaspexets anda, men det blev någonting mycket mer.
Författaren kom inte ifrån sina kunskaper om
vikingatiden och sin egen författarbegåvning. Hans
förmåga att överföra den gamla isländska sagostilen
till sin moderna roman är enastående i svensk litteratur. Dessutom tycks han ha varit ovanligt inspirerad av sitt ämne.
Det mest berömda kapitlet i boken heter Hur jul
dracks hos kung Harald Blåtand. Bland alla dråpliga händelser får vi också uppleva hur Orms vapenbroder Toke reagerar, när han ställs inför julbordets alla läckerheter. I flera år har han tvingats
leva som fånge i ett fläsklöst land. Nu har han kommit tillbaka till ett land, ”där det finns mat för män”.
När han ser blodkorven med timjan i, börjar han
nästan att gråta.
****

Med detta lämnar vi år 2008 och inriktar oss på
2009. Framtiden ser ljus ut. Alla tycks vara nöjda
med de nya lokaler på Stengatan, som vi försäkrat
oss om i tre år framåt. Vi har all den tekniska utrustning vi behöver för vår forskning, och nya medlemmar strömmar fortfarande till. Vår ekonomi är
ovanligt god, mycket tack vare vår databas, som
fortsätter att växa.
Denna gynnsamma situation skulle vi inte ha haft,
om inte PLF hade haft alla dessa skickliga och arbetsvilliga medlemmar både inom och utanför styrelsen. Er alla önskar jag ett Gott nytt år.
Anders Thunberg
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Vår resa till svenskbygdens USA
Denna berättelse om USA-resan utgår i första hand
från att beskriva vad en släktforskare kan ha för
nytta och glädje av att resa till de svenskamerikanska platserna i mellanvästern. Vi planerade från
början att resa till Chicago och några andra platser
i Chicago, men eftersom jag hade bekanta även i
Minnesota beslutade vi oss för att hyra bil i Chicago och resa runt genom både Illinois, Iowa, Minnesota och Wisconsin. Som medresenär hade jag
min son Anders, som bor i Berlin.

gration Research Center på Augustana College. Där
visade Jill Seaholm oss de många arkiv
för studier
Kyrkan
av den svenska immigrationen till Nordamerika.
i
Den andra natten bodde vi hos Phil och Steph JohnAndover
son, Phils förfäder var från Möns-terås.

Vänort
På vägen från Moline i Illinois genom
staten Iowa
norrut till Minneapolis i Minnesota besökte
tillvi bland
annat Christdala Swedish LutheranKristdala
Church, som
ligger i Millersburg, några svenska mil söder om
Minneapolis. Någon mil österut besökte vi

Vi flög från Berlin, via Dusseldorf till Chicago den
11 november.
Första natten bodde vi hos Leo Larson, utanför Chicago, som jag 2005 hjälpte att hitta tjugo - för honom okända - kusiner i Halland efter att han önskat att jag skulle hitta hans far- och morföräldrars
begravningsplatser. Redan tidigt på morgonen gav
vi oss iväg mot västra Illinois, där vi bland annat
besökte Bishop Hill och Andower, innan vi kom
till Moline och Rock Island.
Bishop Hill har fått sitt namn efter predikanten Erik
Jansson från Biskopskulla i Uppland och är enligt
många det viktigaste minnesmärket över svensk
emigration. Bishop Hill ligger på en av de bördigaste slätterna i Illinois. Där finns ett museum med
mycket intressanta föremål från svenskättlingarnas
boplatser. Andover är för mig mest intressant som
vänort till Kristdala, väster om Oskarshamn. Både
Jenny Linds kapell och kyrkan i Andover är värda
ett besök. Där blev vi informerade om Andover av
Ron Peterson.

I Rock Island på

Astrakanäppelträdet
gränsen mellan
Illinois och Iowa finns Swenson
med den
stugan
i NyaSwedish
Duvemåla
Center
eller röda
egentligen
Swenson
Immi4

Northfield, där den genom bankrånarna Jesse James och Cole Yanger kända banken låg, som numera är ett välbesökt museum. Det var där Nicolaus
Gustafsson, född i Vissefjärda blev skjuten för att
han inte förstod engelska. När rånarna ropade på
engelska att alla skulle försvinna från gatan utanför banken, förstod han inte uppmaningen. Han avled några dagar senare och är begravd där. I både
Millersburg och Northfield blev vi guidade av B
Wayne Quist och Gary Jacobson, vars farmor föddes några kilometer från mitt hem i Oskarshamn.
I Plymouth, väster om Minneapolis bodde vi hos
Darel G Swenson, vars förfäder kom från Stubbhult, Målilla. Framförallt norr om Minneapolis
finns många platser med svensk anknytning,
Swedesborgs kyrka, där Dick Mattson informerade,
och Lowry Nature Center, där Elsie Martins dotter
Elise Bushard och dotterdotter Alexandra visade
intressanta saker, men särskilt Andrew Peterson's
farm, där vi blev guidade av Ron och Harriet Holtmeier. Andrew Peterson var förebild till Karl-Oskar i Vilhelm Mobergs böcker. Den verklige Anders Pettersson, senare Andrew Peterson var född
i Västra Ryds socken, Ydre kommun, Östergötland,
1818. Elsie Martin och jag besökte på eftermiddagen Svensk-Amerikanska Intitutet i Minneapolis,
där vi informerades av Bruce Karstadt. The American Swedish Institute har många värdefulla arkiv

för släktforskare.
På kvällen var det fest hos Darel, då vi träffade
flera personer, som jag känt länge via e-post, men
aldrig sett tidigare, Robert och Virginia Taylor, som
är ordförande i Minnesota Swedish Genealogical
Society, Weldon Hultgren, som härstammar från
Vena socken, Hultsfreds kommun, honom har jag
känt i många år. Dessutom träffade vi Darels döttrar, barnbarn med flera.
Följande dag gjorde vi en lång tur till bland annat
Taylor Falls, Marine, Shafer, Lindstrom, Scandia,
Shisago City, Nya Duvemåla, Cambridge och sist
men inte minst Mora.
Söndagen den 16 november åkte vi från Minneapolis mot sydost för att besöka Myrna och Don
Robb, Colgate norr om Milwaukee, Wisconsin.
Myrnas mormor var från Mörlunda, bara några
hundra meter från min moders födelseplats. På
måndagsförmiddagen besökte vi Harley Davidsonmuseet i Milwaukee för att på eftermiddagen fortsätta till Leos magnifika hem utanför Chicago. Under tisdagen besökte vi Rockford Public Library
med dess lokalhistoriska och genealogiska avdelning samt Erlander Home Museum. Den 18 november åkte vi med Leo till Dorothy och Roy
Larson, som jag skulle ha bott hos i september 2001.
Dorothys anmoder hittade jag som född i Skälsebo,
Tuna, när Roy och Dorothy var här i Oskarshamn
första gången 1988. Dorothy ringde mig från hotell Corallen, Oskarshamn en morgon och före
klockan tolv samma dag, var vi på Carolina Charlotta Thunbergs födelseplats i Skälsebo, där min
lärarkollega Göran Thunberg bor.
På eftermiddagen tog Roy med oss i sin bil och
visade den svenska delen av Chicago med bagerier

Statyn med Karl Oskar och Kristina
i Andersonville, där vi även besökte Swedish American Museum, som är värt ett besök även av icke
släktforskare.Följande dag besökte vi Violet
Meynen, även hon bodde i Chicagos norra utkant.
Hon härstammade från bland andra platser, Högsby,
Mörlunda och Målilla. Hon hade förfäder i Kullhult, Målilla, som ligger bara några kilometer från
Klövdala, Järeda socken, där jag själv är uppvuxen.
Det mest fantastiska förutom de svenskamerikanska boplatserna, var den gästfrihet som svenskättlingarna visade oss. Min son, Anders är inte intresserad av släktforskning, men även han tyckte
att det var en enastående upplevelse att bo hos människor, som dessa svenskamerikaner.
Ingen av dessa är släkt till oss, jag har endast fått
kontakt med dem tack vare släktforskningen.
Vill Du se flera hundra bilder från resan titta på
USA-resan under http://samblixt.se
Sam Blixt

Utvandrarstenen
står framför statyn
med Karl Oskar och Kristina
Dikten erindrar om, att utvandrarna
kom från det stenrika, fattiga Småland.
De kom till ett land, som
gav mycket rikare skördar.
Ändå fanns en längtan till de stenar,
som värmt deras barndoms fötter.
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Hej alla PLF-medlemmar!
Vi är två tjejer som varit medlemmar i PLF sedan
andra halvan av 80-talet. Tack vare PLF fick vi
kontakt med varandra och blev bästa väninnor och
har genom åren släktforskat till och från. Våra
förfäder kommer från ungefär samma socknar i
Småland. Av en slump upptäckte vi för två år sedan,
att vi också har samma anor på flera håll i Kristdala.
På våren 2006 fanns det en artikel i PLF-tidningen
om en svensk familjs utvandring till Amerika 1854.
Då en av oss har anknytning till den familjen, samt
att vi har många andra i våra släkter som reste till
Amerika, väckte detta ett intresse hos oss att själva
åka över och besöka platser, dit släktingar kommit.
Efter en noggrann reseplanering med flyg, hotell
och tåg samt vissa utflykter, som vi förbeställde,
gav vi oss i väg i 14 dagar sommaren 2008.
Vi tillbringade ca en vecka i New York, där vi bodde
på ett hotell på Manhattan. Vårt rum på 25:e våningen hade en underbar utsikt över Central Park.
Under veckan vi var i New York, besökte vi platser,
där vi visste att våra förfäder och andra släktingar
varit och verkat t ex Castle Garden, Ellis Island
och Brooklyn.
Längst ner på Manhattan ligger Castle Garden Det
var från början en fästning och kom på 1850-talet
att bli den första anhalten för dem, som immigrerat
till Amerika. Där kunde immigranterna stanna ett
par dagar innan de reste vidare eller hittade någonstans att bo. Även i dag är platsen full av liv men
då av turister, som vill åka till Ellis Island och ut

till Frihetsgudinnan, eftersom det är där man köper
sin biljett. Det gjorde även vi och tog färjan ut till
Ellis Island. Det var dit de flesta av immigranterna
kom från 1892 och framåt.
När immigrationen var som störst, kunde det vara
så många som 5000 personer per dag som kom
dit. I dag är Ellis Island ett mycket stort museum. I
den jättelika ankomsthallen möttes vi av ett pärlband av olika sorters resebagage från svunna tider,
som till större delen bestod av träkoffertar. Flera
olika rum med utställningar visar de olika instanserna för immigranterna, som t ex en registreringshall och undersökningsrum. Synd var att det i
utställningarna inte fanns så mycket om den skandinaviska invandringen. Det var ändå en mäktig
upplevelse att gå runt och titta och förstå hur många
människor och livsöden som passerat på den
platsen. Ellis Island var ju ”Hoppets, glädjens och
förtvivlans ö”, eftersom det kunde avgöra immigrantens framtid om man blev godkänd att komma
in i landet eller skulle bli hemskickad.
I strålande solsken promenerade vi över den
välkända Brooklyn Bridge, som är nästan två
kilometer lång. Bron blev klar 1883 efter många
års arbete. Att stå och blicka ut över Manhattan
och Brooklyn var en underbar upplevelse. Väl i
Brook-lyn hittade vi en del gatuadresser som våra
förfäder och andra släktingar haft anknytning till.
På immigranttiden beboddes Brooklyn mest av
skandinaver och judar, men i dag är det mest

Ellis Island i början på 1900-talet
Den 1 januari 1892 öppnades Ellis
Island immigrantstation, och fram till
1920 hade 16 milj. passerat ön på sin
väg in i USA.
De flesta svenska immigranter kom
emellertid tidigare, framför allt mellan åren 1860 och 1890. Sammanlagt
en milj. svenskar emigrerade då till
USA. I dag har ca två milj. amerikaner svenska anor.
En viktig orsak till emigrationen på
1860-talet var dåliga skördar. På
1880-talet kulminerade utvandringen
bl.a. därför att ångbåtarna hade gjort
överresan enkel och billig.
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färgade, som bor där. Säkert har många av er PLFmedlemmar gamla ateljéfoton på släktingar, där det
står att fotona är tagna på Fulton Street i Brooklyn.
Gatan finns kvar och är en affärsgata, som den
säkert var även på den tiden.

järnvägsknut. Dit emigrerade många svenskar och
många fick säkert arbete vid järnvägen. Vid järnvägsstationen finns det också ett litet trevligt och
fint järnvägsmuseum, som invånarna i staden är
mycket stolta över.

Av våra andra upplevelser, när det gällde immigrant
tiden, fann vi på ”Lower Eastside Tenement
Museum”, ett lägenhetsmuseum, som ligger på
sydöstra Manhattan. Där fick vi en mycket realistisk
och intressant inblick i hur immigranterna i området
bodde. I en av lägenheterna visas hur en skräddarfamilj levde i slutet av 1890-talet. Här var det lätt
att i fantasins värld föreställa sig hur en svensk
invandrarfamilj kunde bo. Upptryckta riktiga
censuslängder över de östeuropeiska och judiska
familjerna i huset gjorde besöket mera påtagligt.
Vi steg åter tillbaka i tiden, då vi en dag gjorde en
utflykt till bl a Lancaster County, Pennsylvania, och
till Amishfolket, som är en grupp människor, som
lever så som man gjorde förr i tiden.

Att Galesburg är en svenskättad liten stad förstod
vi, och det blev mer och mer påtagligt då väldigt
många som vi pratade med hade någon anknytning
till Sverige. Det verkade väldigt viktigt att berätta
om sina förfäders svenska ursprung. Tyvärr har de
flesta endast namnet och landskapet på sin anfader,
så det är svårt för dem att forska vidare. Det verkar
finnas ett stort intresse bland svenskättlingarna i
Galesburg att komma vidare och hitta sina rötter
och ev. släktingar i Sverige.

Efter en trevlig och intressant vecka i New York
fortsatte vi med tåg till Chicago. Väldigt mycket
har förändrats i Chicago sedan immigranttiden på
1880-talet och framåt. En av förorterna i norra delen
av Chicago heter Andersonville, och där bodde
många svenskar. Där finns ett litet trevligt museum,
som vi besökte. Det heter ”Swedish American
Museum Center” och visar den svenska immigrationen.
Efter ett par dagar reste vi vidare till Galesburg som
ligger ca 3 timmars tågresa från Chicago. Det är en
liten stad sydväst om Chicago med ca 30 000
invånare. Vi har båda anknytning till staden genom
våra förfäders släkt, så det var mycket därför vi
reste dit. Staden är känd för att ha varit en viktig

På biblioteket berättade personalen, att då många
svenska immigranter förr i Galesburg hade sonnamn, som t ex Anderson och Johnson, uppstod ofta
fel vid postutdelning, och till slut tröttnade postkontoret och la svenskarnas post i en stor tunna,
där de själva fick leta reda på den. Än i dag har
många i Galesburg kvar sina svenska son-namn. En
glad överraskning blev det för en av oss, då vederbörande fick veta att en släkting vid namn Highlander hade en populär glasskiosk på 1940-talet i
Galesburg. I bibliotekets samling finns en liknande
glasskopa, som använts vid släktingens glassförsäljning. Den visades stolt upp av personalen. Vi
fick även se platsen, där glasskiosken stått. Familjen
Highlander utvandrade från Mörlunda på 1860-talet,
och det svenska namnet var Höglander.
En mycket känd poet, Carl Sandburg, vars föräldrar
hade utvandrat från Östergötland, föddes i Galesburg. Hans födelsehem är i dag ett litet museum,
och det finns även en utställning om hans liv och
verk. Han är begravd i barndomshemmets trädgård,
och i Galesburg har många platser uppkallats efter
honom.
Vår USA-resa blev en mycket lyckad resa, och vi
hann med att se både ”nutid” och ”dåtid”, och vi
träffade pratsamma och trevliga amerikaner. Vi
hoppas att vår lilla reseskildring kanske kan väcka
intresse hos andra PLF-medlemmar att resa i väg
och se en bit av det stora landet, som över en miljon
svenskar emigrerade till!
Marie-Louise Karlsson, Mariestad,
medlemsnr 0082

Carl Sandburg

Åsa Gustavsson, Skövde,
medlemsnr 0246
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Anders Rotviker, kassör
John-Olof Dillström, v. kassör
Britt Maria Ekstrand, ansv. för mailfrågor mm
Birgitta Dahleman, suppl., biblioteksansvarig
Ingvar Karlsson, styrelseledamot
Gunnar Håkansson, suppl., ansv. för materiel
Anders Wågerud, suppleant
Morgan Corneteg, suppleant

Revisorer
Mattias Karlsson, sammankallande, Inga-Lill
Björkman samt revisorsuppleant Bernt Johansson.

Valberedningen
Vakant

Styrelsemöten
Styrelsen har haft fyra ordinarie protokollförda
styrelsemöten och sex inofficiella icke protokollförda d:o.

Allmänna möten
20080216 - Årsmöte
i Hantverkslokalen, Oskarshamn. Efter mötet
berättade Thomas Gren om Oskarshamn under
1950-talet.

200804026 - Föreningsmöte
i Hantverkslokalen, Oskarshamn. Efter mötet
berättade Bo Alvemo om frihetshjälten Nils Dacke
under rubriken Dackefejden - det stora upproret.

20080906 - Föreningsmöte

och deltog i riksstämman med tre ombud. Vi var
representerade även på ordförandekonferensen,
redaktörskonferensen och cirkelledarkursen.
Intresset var mycket stort både från massmedia och
från allmänheten, vilket avspeglades i antalet sålda
CD-skivor, böcker och tidskrifter i vår monter och
trängseln runt densamma.

Regional träff
Den 19 april anordnades en träff på S:t Sigfrids
Folkhögskola, där Smålands-Ölands Släktforskarföreningar sammanträffade med Sveriges Släktforskarförbund och diskuterade gemensamma
angelägenheter. Sådana träffar ska i framtiden
ersätta de tidigare ÖG-träffarna.

Medlemsantalet
Antalet medlemmar var vid årsskiftet 2008-2009
1540 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. Tidningen trycks i
1 900 exemplar.
Distributionen har skötts av Birgitta Dahleman, och
Anders o Ulrika Wågerud.

Ny bok till vårt sortiment
PLF har från Fliseryds hembygdsförening erhållit
ett antal exemplar av boken Historik över Fliseryds
socken. Den ingår nu i vårt sortiment och försäljningen ombesörjs av Edith Carlsson. Hon svarar
också för försäljningen av Döderhults gårdar på
1500-talet.

i Grönskogs gamla skola, Fliseryd. I samband med
mötet besökte deltagarna Grönskogs herresäte och
fick en redogörelse för dess historia av de nuvarande
ägarna.

Ekonomi

20081115 - Föreningsmöte

Den 7 november gick den sedvanliga kulturnatten
av stapeln och PLF, som höll till på Biblioteket,
representerades av Sam Blixt, Ingvar Karlsson,
Anders Rotviker och Anders Thunberg. Där presenterades våra släktforskarprogram, och där kunde
man också köpa våra CD-skivor.

För första gången hölls våra föreningsmöten i våra
nya lokaler på Stengatan 16 A. Efter mötesförhandlingarna berättade Göran Seger om Oskarshamn
under 1960-talet.

Släktforskardagarna
för år 2008 ägde rum den 29-31 augusti och arrangerades av Malmö Släktforskarförening. PLF var
som vanligt representerat med en manstark trupp
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PLF.s ekonomi och ekonomiska förvaltning framgår av de presenterade räkenskaperna.

Kulturnatten i Oskarshamn

På Gallerian ägde samtidigt en försäljning av våra
böcker och släktforskarhäften rum. Den ombesörjdes av Edith Carlsson och Birgitta Dahleman.

Demonstrationer av
databas och CD-skivor
På Hörselskadades Lokalförening i Oskarshamn
gav Sam Blixt deltagarna den 10 mars en demonstration av Släktforskning på CD-skivor
Deltagande på Horns marknad den 12 juli.
Inga Linde och Sam Blixt.

Bouppteckningsgruppen
under ledning av Britt Maria Ekstrand träffas varje
tisdag förmiddag. Den arbetar också med rättningar
till PLF:s CD-skivor.

Som ersättning har vi av Bygge & Bo fått hyra nya
lokaler på Stengatan 16 A. Dit har vi nu flyttat vår
huvudsakliga verksamhet såsom olika möten,
sökning i databasen och besvarande av brevfrågor.
Lokalen har varit öppen för PLF.s medlemmar
måndagskvällar mellan kl 18 och 20, då styrelsemedlemmar har varit behjälpliga med släktforskarfrågor enligt uppgjort schema. Den har även
hållits öppen under torsdagseftermiddagarna
varannan vecka mellan kl. 14.00 och 16.00. Vår
Arbetsstuga vid Stora Torget disponerar vi
fortfarande.

Databasen

Fotografering
av dödeböcker i Vadstena har skett under året. Det
materialet datoriseras och kommer att läggas in i
våra kommande CD-skivor.

Onsdagsgruppen
under ledning av Sam Blixt håller på med registrering av församlingsböcker för år 1930.

Ny lokal på Stengatan 16 A
Den 1 augusti fick vi lämna vår lokal i Kristineberg.

Antalet poster i databasen är nu över 4 000 000.
Flera grupper och enskilda personer arbetar med att
lägga in nya poster, så att nya versioner av CDskivorna 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.
PLF kommer också att arbeta med CD-skivor för
husförhörslängder samt in- och utflyttade.

TIDSPLAN FÖR 2009
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Nytt eller uppdaterat efter PLF-nytt nr 87

10

Nya medlemmar i PLF

32 nya medlemmar efter PLF-nytt nr 87
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Välkommen till våra lokaler på Stengatan 16 A
Ingång från gaveln mot Kyrkogårdsgatan
måndagar 18.00 – 20.00
Ansvariga:

26/1
2/2
9/2
16/2
23/2
2/3

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

9/3
16/3
23/3
30/3
6/4
20/4

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

Britt Maria Ekstrand hjälper också till varje måndag.
VI håller öppet även torsdagar kl. 14.00-16.00 varje udda vecka med början den 29/1

Statistik över försålda CD-skivor
PLF:s försäljning av CD-skivor med vår databas
har gått ovanligt bra. Så här ser statistiken ut:
Åren 2005-2008 såldes totalt 3 205 exemplar.
CD 2 1 074 exemplar.
CD 1 928 -”CD 3 789 -”CD 4 414 -”Bruttoinkomsten av detta är 1 027 265 kronor.

Besök gärna vår hemsida!

Brevfrågor på databasen sänds till
PLF, Box 23, 572 21 OSKARSHAMN
Tel. Arbetsstugan 0491-76 08 78
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.
I Databas hittar du vårt elektroniska formulär.

Om du vill veta mer om PLF och vår verksamhet
ska du besöka vår hemsida.

Kostnader för brevfrågor
Vi tar 40 kronor per svar enligt det särskilda frågeformuläret eller för brev med max fem frågor.

Här kan du t.ex. få en detaljerad information om
innehållet i våra CD-skivor.

Vi tar 80 kronor för samma tjänster till icke medlemmar.

Här kan du läsa alla PLF-nytt som utgivits ända
sedan startåret 1987.

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

Här kan du få hjälp att söka efter anfäder i vår databas.
Här kan du kommunicera med PLF via mail.
Adressen finns i spalten till höger.
Välkommen

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.

Lite statistik från vår hemsida
Antalet unika besök var 14 068
Totalt antal besök 20 462
November månad hade flest besök 1 918
September hade lägst aktivitet 1 010 besök

Gott Nytt År!

Nästa nummer av PLF-nytt kommer ut den 8 april 2009

