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Folkrörelserna har format det moderna Sverige

Per Henrik Ling
Idrottsrörelsen

Peter Wieselgren
Nykterhetsrörelsen

P P Waldenström
Frikyrkorörelsen

August Palm
Arbetarrörelsen

Elin Wägner
Kvinnorörelsen

Barbro Stålheim
Släktforskarrörelsen

I mitten på 1800-talet växte det fram nya organisationer i Sverige från fol-
kets breda lager. De skulle komma att bryta sönder grundvalarna för den
gamla stela enhetskulturen, som präglades av statligt och prästerligt för-
myndarskap. Okunnigheten, dryckenskapen och den allmänna likgiltigheten
angreps. De nya organisationernas betydelse för det svenska folkets fost-
ran kan knappast överskattas. Idéerna kom ofta utifrån, från Tyskland och
USA, men i Sverige växte de sig ovanligt starka. Vi kallar dem folkrörelser.
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Kallelse
PLF i Oskarshamn håller Föreningsmöte

i våra nya lokaler på Stengatan 16 A
lördagen den 5 september kl. 10.00

Mötesförhandlingar

                                                                                                  Välkomna
                                                                                                         Styrelsen

Namn
Anders Thunberg
Sam Blixt
Leif Rydström
Edith Carlsson
Anders Rotviker
John-Olof Dillström
Britt Maria Ekstrand
Birgitta Dahleman
Ingvar Karlsson
Gunnar Håkansson
Morgan Corneteg
Vakant
Magnus Ekstrand
Karin von Platen
Ulla Yngwe

Uppdrag
ordförande, redaktör
 v. ordf., dataansv.
sekreterare
v. sekr., ansv. brevfr.
kassör
v. kassör
ansv. för mailfrågor mm
biblioteksansvarig
styrelseledamot
suppl., ansv.materiel
suppleant
suppleant
valberedning
valberedning
valberedning

Telefon
0491 - 76 64 11
0491 - 151 28
0499 - 131 88
0491 - 930 14
0491 - 620 11
0491 - 919 22
0491 - 186 55
0491 - 181 01
0491 - 180 22
0491 - 175 83
0491 - 774 38

0491 - 186 55
0491 - 159 71
0491 - 313 83

E-post
anders.0491766411@telia.com
sam.blixt@telia.com
leif.rm@telia.com
elga@telia.com
anders.rotviker@telia.com
j-o.d@hotmail.com
bm.ekstrand@telia.com
b.dahleman@hotmail.com
ikn@telia.com
gunnar.hakansson@telia.com
morgan.corneteg@telia.com

ekstrandmagnus@telia.com
karpla@speedmail.se
ulla.yngwe@telia.com

   PLF:s styrelse och uppdrag under verksamhetsåret 2008/2009

Per-Olof ”Polle” Carlsson kåserar om personer
i Mönsterås och om Mönsterås i gamla tider.
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Ordföranden har ordet

Gunnar Källenius och Anders Wågerud

Första halvåret 2009 blev på många sätt en framgångs-
rik period för PLF. Samtidigt drabbades vår förening
av en stor sorg. Två för PLF mycket betydelsefulla
personer har avlidit. Den ene uppnådde efter ett inne-
hållsrikt liv nästan 94 års ålder, medan den andre dog
i alltför unga år knappt 47 år gammal.
Gunnar Källenius var en av de drivande krafterna,
när PLF grundades 1983. Han blev också förening-
ens ordförande under de tio första åren. Därefter tog
han en paus från ordförandeposten, medan han sam-
lade material till en bok i lokalhistoria. I den berättar
han  om Oskarshamn under 1600-talet Boken, som
fick titeln Den lilla socknen i det stora Sverige, gavs
ut 1999. Den fick mycket fina recensioner och kan
numera erhållas hos Hembygdsföreningen. Efter bok-
utgivningen återvände han som ordförande i PLF un-
der några år, innan bl.a. en svår ryggåkomma fick ho-
nom att dra sig tillbaka.
Gunnar Källenius har kommit att betyda mycket för
PLF. Hans bakgrund gav honom erfarenheter och kun-
skaper, som PLF senare kunde dra nytta av. Han blev
arméofficer  redan 1939 och deltog i den Svenska Fri-
villigkåren under finsk-ryska vinterkriget 1939-1940.
Därefter hade han internationella uppdrag som militär
rådgivare i flera olika länder, innan han 1976 definitivt
flyttade till Oskarshamn. När han sedan blev en av
förgrundsgestalterna i PLF, kom hans militära organi-
sationsförmåga väl till pass. Den är säkert en av orsa-
kerna till PLF:s stora framgångar. Sitt stora intresse
för lokalhistoria och släktforskning visade han många
gånger prov på som kursledare och som artikelförfat-
tare inte minst i PLF-nytt.

Anders Wågerud var den yngste medlemmen i PLF.s
styrelse, när det oväntade budet om hans bortgång
kom. Att han plågades av ett handikapp tänkte man
sällan på, eftersom hans positiva livssyn överglänste
allt negativt. Jag hade förmånen att få möta honom i
två sammanhang.
Under den första perioden, för ca 15 år sedan, var
han min elev på Oskarshamns folkhögskola. Han gick
då på skolans afasilinje, och jag undervisade i historia.
Jag upptäckte snabbt att historia var hans favoritämne.
Eftersom intresse från en elev ofta sprider sig till de
övriga, var det alltid roligt att besöka den klassen.
Den andra perioden började på allvar vid årsmötet
2005, när han valdes in i PLF:s styrelse. Han blev
snabbt en uppskattad medarbetare, som glatt åtog sig
de uppgifter som förelades honom. Ofta var han i vår
arbetsstuga och hjälpte besökande medlemmar tillrätta
med allehanda problem. När PLF-nytt skulle distribu-
eras fanns han på plats och såg till, att tidningen kunde
sändas iväg i tid. Allt han företog sig gjorde han med
glatt humör, och  för bara några månader sedan tyck-
tes han ha många intressanta år framför sig. Därför
kom det som en chock för oss alla att hans sjukdom
var så allvarlig, att vi förlorade honom för alltid.
Gunnar Källenius och Anders Wågerud ägnade en stor
del av sitt liv åt arbete i vår förening. Mycket av det de
lämnat  efter sig lever kvar i våra arkiv och i vår data-
bas. De följde den fina traditionen att göra en insats i
en svensk folkrörelse. Vi i PLF:s styrelse minns dem
som skickliga och intresserade släktforskare och goda
arbetskamrater.
                                                    Anders Thunberg
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Birger och Ruth Linde i Björkmossa och deras släkt

Len Stina Kindberg var mera tillbakadragen i sitt sätt
(hon gick i smugen). Hon bodde tillsammans med sin
make på Boda Ännegård i Stenberga, där hon avled
på juldagen 1872. Hon var en av de sista som bar den
gamla dräkten, som hon har på sig på fotografiet. Hon
red i damsadel och hade ett svart betsel som var besatt
med vita snäckor. Hennes make Johan Peter Isaksson
(1810-81) var kraftfull och ibland t.o.m. frän i sitt sätt.
Len Stina Kindberg och Petter i Boda hade två dött-
rar: Anna Gustava och Emilia. Anna Gustava (Stava)
gifte sig med Carl August Carlson från Ramsebo och
ägde det vackra  Smuge i Ånhult. Carl August
emigrerade till Amerika 1886 och bosatte sig i Ran-
dolph i New York, där han levde tillsammans med sin
släkting Albertina Gustafsson från Äskögle i Virserum.
De hade först en gård och sedan ett tvätteri. Carl Au-
gust avled som en aktad man i Randolph 1909 och
hustrun i Smuge 1917. Stava var alltid värdinna när
dottern och mågen Augusta Carlsson och NP Eriksson
hade bjudningar. Gården byggdes av Carl Johan Wirsén
(från Björkmossa) på 1840-talet i fransk stil med fron-

tespis och inreddes som en herrgård med vackra
ståndsmöbler och NP Eriksson kallade sig godsägare.

Här fortsätter Claës Linder från föregående nummer att berätta om
Birger och Ruth Linde i Björkmossa och deras gemensamma släkt

Bilden visar Johan Peter Isaksson
(Petter i Boda)

Här visas Smugegården sannolikt 1896 på NP Erikssons 50-årsdag. Utanför gården
står min mormor och hennes syskon samt föräldrar, mormor, farfar och en farbror. De
två sistnämnda har rest dit för födelsedagens skull ända från Bråna i Tolg.
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Bilden visar riksdagsmannen Peter Magnus Gunnarsson (1828-1879) och hans hustru
riksdagsmannamoran Christina Carlsdotter (1830-94) och därunder Peter Magnus Gunnarssons för-
äldrar nämndeman Carl Magnus Gunnarsson (1806-76) (nämnden kallad) och hans hustru Sara Stina
Magnidotter Lind (1806-86) från Björkmossa. Sara Stina kallades Morgonstina eftersom hon var så
morgontidig och satte igång sitt arbetsfolk.
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Kindbergs Stava och Daniel Peter Jonsson hade två
barn som nådde vuxen ålder; dottern Maria Christina
(1838-1918), som var gift med Johannes August Da-
nielsson och övertog hennes föräldragård i Triabo och
sonen Johan Algot Danielsson (1842-1925), sysko-
nen Lindes morfar, som alltså föddes i Triabo och gick
i skola i Rås. Grannen kapten Karl Johan Wirsén i
Björkmossa har sagt om Algot Danielsson, att han var
en mycket begåvad yngling med snabb uppfattning,
duktig i matematik och road av naturvetenskap. Det
är synd att Algot skall rota med jord och sten!
Maria Christina och Johannes August Danielsson
bodde i Triabo och fick sex barn: Algot Danielsson,
Karl Kindberg, Augusta, Paulina och Jenny Daniels-
son och Anna Johansson, som alla var ogifta. Anna
adopterade Rut Erlandsson gift med Gunnar Nilsson,
som senare ärvde gården. Karl Kindberg var folkskol-
lärare i Sinnerbo och Anna Johansson småskollära-
rinna där också, och övriga var hemma och arbetade
på gården.
Genom sitt giftermål första gången med riksdagsman
Gunnarssons dotter (ett gott parti) kom han till gården
i Björkmossa, som var den enda som låg kvar på den
gamla platsen där byn legat före skiftet. Gården beta-

lade han 6000 riksdaler för.  Gården omfattade 1:2,
3:4 och 4:7. Gamla Gunnars-sons bodde där när han
flyttade dit (alltså Carl Magnus Gunnarsson och hans
hustru Sara Stina Magnidotter som ärvt gården). Brud-
paret vigdes 1867 av gamle prosten Hellberg, som
dansade första dansen med bruden. Algot gav sin hus-
tru en kryddosa i silver med relief av Abraham, Isak
och Jakob.
I första äktenskapet föddes barnen Signe Gustava
Albertina (1868-1874) och Per Emil (1869-1907).
Vid Signe Gustava Albertinas död tillföll gården ge-
nom lottning brodern Per Emil och fadern fick lösöret.
Per Emil emigrerade till USA 1886 och avled troligen
på Relief Home for the Aged and Infirm i San Fransisco
1913, skadad efter jordbävningen 1906.
Efter första hustruns död gifte Algot Danielsson om sig
med Maria Matilda Petersson från Misterhult i
Virserum. Hon kallades Tilda.
Tilda var sträng och hade stor respekt med sig. Algot
och Tilda bodde på andra våningen i Björkmossa och
där bjöd Tilda in sina väninnor på Matildakaffe, och
då tändes det i kakelugnen och ljusen i häng-
lampan.Algot Danielsson och hans hustru  Tilda hade

Bilden visar Björkmossa 1916 med Signe, Birger och Johan August Lindgren samt hästen Prins Max. Det
gamla huset till höger är gamla gästgivargården. Över portalen står " I.S.S.V.N A.D. 1671" vilket uttolkas
Israel Svensson anno 1671 byggde huset. Denne Israel var farfars far till ovannämnda Ann Katrin i Lilla
Ånhult. Han var instrumentmakare och anlade kvarnen i Hjortöström på 1620-talet. Huset revs 1921 då
det var i mycket dåligt skick.
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Matilda och Algot Danielsson omkring 1907

Den som har anor i Sverige har det väl förspänt tack
vare våra byråkraters ambitioner att registrera och kart-
lägga. Det är inte bara Statistiska centralbyrån, som
kan stoltsera med en unik historia. Lantmäteriverket
har anor, som sträcker sig ännu längre bakåt i tiden.
Det började sin verksamhet redan 1603, när Karl IX
gav Anders Bure uppdraget att göra en karta över Skan-
dinavien, och därmed trädde en av1600-talets stora
vetenskapsmän fram i vår historia.
Anders Bure var främst geograf och kartograf. Det kan
nämnas att det var på Anders Bures initiativ, som
decimalsystemet infördes i Sverige. Han skapade den
första kartan över Sverige efter många år av mätningar
och observationer och det var den första kartan, som
var byggd på lantmätarnas uppgifter. Karl IX:s son och
efterträdare, Gustav Adolf, förstod vilken kapacitet
hans undersåte hade och gav honom titeln general-
matematikus. Han är den ende i Sverige, som burit denna
förnämliga titel. Med hjälp av Anders Bure kunde Gus-
tav II Adolf instifta lantmäteriväsendet år1628. Kungen
lät Anders Bure utbilda sex personer i lantmäteri, och
därmed hade man lagt grunden till ett av Sveriges vik-
tigaste ämbetsverk. Sedan följde det ena uppdraget ef-
ter det andra, och under vissa tidsperioder var aktivi-
teten intensiv.
Från mitten av 1600-talet gjorde lantmätarna detalje-
rade kartor över socknar, härader, landskap och lands-
delar, över kuster, öar och skärgårdar, över vattendrag
och vägar. Något senare gjorde man översiktliga kar-
tor. Dessa ingår i Lantmäteristyrelsens arkiv, LMS.

Lantmäteriverket presenterar sig

Under 1700-och 1800-talen genomdrev politikerna
stora förändringar i böndernas liv genom de s.k. skiftes-
reformerna. På 1700-talet kom storskiftesreformen.
Sedan följde enskiftet och det laga skiftet.på 1800-
talet. Syftet med alla skiftesreformer var, att försöka
samla den då splittrade ägoindelningen i större ekono-
miskt bärkraftiga enheter.
Reformerna var nödvändiga för jordbrukets och indu-
strins utveckling, men bönderna var sällan intresserade.
Den gamla bygemenskapen bröts också sönder, och
bonden blev individualist. De stackars lantmätare, som
skulle se till att reformerna genomfördes, hade det inte
lätt. De var sällan välkomna, och de nya kartor, som
ritades upp, mottogs med stor skepsis. Kartorna som
då upprättades är emellertid i de flesta fall fortfarande
juridiskt gällande Resultatet blev också att en stor
mängd kartor samlades i lantmäteriets arkiv.
Alla de kartor med tillhörande skrivna handlingar, som
lantmätarna upprättat, allt sedan lantmäteriets tillkomst,
har blivit omsorgsfullt arkiverade och bevarade. Sam-
manlagt rör det sig om mer än en miljon historiska kar-
tor och den kartsamlingen är unik i världen. Den har
legat nästan bortglömd ända tills nu. Tack vare ett om-
fattande digitaliseringsarbete, som pågått i tio år, görs
detta värdefulla material tillgängligt för allmänheten, och
speciellt intressant måste det vara för släktforskare.
Lantmäteriets digitala arkiv heter Arken med adressen:
http://historiskakartor.lantmateriet.se/.
                                                     Anders Thunberg

En miljon världsunika kartor görs tillgängliga för allmänheten

dottern Signe Lindgren. De tog också Wilhelmina
Albertina Dahlman (1877-1959) till sig som fosterdot-
ter 1887. Hon flyttade till Näsby 1896, där hon senare
gifte sig.
År 1896 flyttade familjen till Vetlanda och där födde
Signe sonen Birger 1899. Birger avled genom drunking

1910 i troligen Virserumssjön och hans bild, förstorad
från ett skolfotografi sattes upp som minne på övre hallen
i Björkmossa. I Vetlanda arbetade Signe som sömmer-
ska och skolvaktmästarinna.
Algot Danielsson gjorde konkurs 1896 och detta var
orsaken till att  familjen flyttade till Vetlanda. Härefter
flyttade de tillbaka till Björkmossa 1906. Signe hade
då köpt gården av sin bror Per Emil i USA, som gett
sin far fullmakt att sälja den. Köpet gjordes enligt köpe-
handlingen den 18 februari 1907. År 1910 ingick Signe
äktenskap med Johan August Lindgren från Slagdala
som arrenderade gården. Signe ägde gården hela sitt
liv och den ärvdes vid hennes död av Birger och Ruth
Linde.
I nästa nummer avslutar Claës Linder sin släktkrö-
nika.
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Nu är äntligen version 2 av CD-2 klar för försäljning!

En mer detaljerad information får du om du går in på vår hemsida
www.plfoskarshamn.se
Här kan du se vad som är uppdaterat sedan version 1, det geografiska
innehållet på den nya skivan, hur du beställer våra skivor m m.
                    Välkommen med din beställning!

Det är nu tre år sedan vi gjorde första versionen av
våra CD-skivor.
Vi har sålt över 1 100 ex av CD-2 och har nu version
2 av denna skiva klar.
Skivan kostar 400 kr + porto, 35 kr. För PLF-med-
lemmar är priset 300 kr + porto 35 kr.
De PLF-medlemmar,  som köpt version 1 av CD-2
och som fortfarande är medlemmar i PLF, får köpa
den nya versionen för 150 kr + porto, om de anger
medlemsnummer och serienummer på skivan.
Den nya versionen av CD-2 innehåller totalt mer än
930 000 födda, vigda och döda, vilket är nästan tju-
gofem procent mer än den förra versionen. Antalet
församlingar i nya versionen har ökat med omkring
tjugo, de flesta i Eksjö och Nässjö kommuner.
Portokostnaden inom Sverige är 35 kr/försändelse.
Utanför Sverige, men i Europa 50 kr/försändelse.

    Lokalhistoria

Utanför Europa, 70 kr/försändelse
Ange vilken eller vilka skivor du betalar för
Sätt in beloppet på
Plusgiro 40 09 38-7 eller
Bankgiro 386-0475

Historik över Fliseryds socken
Historik över Fliseryds socken är vårt se-
naste tillskott. Här kan man läsa om
Fliseryds historia, om alla gårdar och byar
och om olika näringar förr och nu. Här finns
också skildringar om folkliv och seder, om
skrock, mystik och övertro. Denna inne-
hållsrika bok, som omfattar över 700 si-
dor är sammanställd och utarbetad av
Martin Tärnfors 1976.
Boken kostar vid avhämtning hos PLF
100:-
 Om den ska skickas kostar den100:- +
porto/paket och emballage 180:- = 280:-
Historik över Fliseryds socken kan nu
beställas hos
Edith Carlsson
tel. 0491-930 14
e-post elga@telia.com

Gårdarna i Döderhults socken på 1500-talet är titeln på en
bok av Gustav Bech, Curt Holm och Maj Holm, samtliga
boende i Oskarshamn. Boken innnehåller en sammanställning
och redovisning av samtliga gårdar i Döderhult på 1500-ta-
let. Den beskriver även kvarnarna Alseda, Skorpetorp och
Lagmanskvarn liksom biodlingar.
Även Strömserums kungsgård finns redovisad liksom skatter
och fogdar, speciellt i Döderhult, men även de som hade sam-
band med Döderhult i Stranda och Handbörds härader. Fis-
ket är också behandlat med över etthundra sidor text och
tabeller.
Boken är i A5-format med hårda pärmar och omfattar cirka
400 sidor.
Den kostar vid avhämtning hos PLF 260:-. Om den ska
skickas kostar den 260:- + porto och
emballage 102:- = 362 :-
Gårdarna i Döderhults socken på 1500-talet kan nu
beställas hos Edith Carlsson, tel. 0491-930 14
 e-post elga@telia.com

Gårdarna i Döderhults socken på 1500-talet



9

Nya medlemmar i PLF
   Nr     Namn                                Postadress                  Postnr  Postort            Telefonnr

36 nya medlemmar efter PLF-nytt nr 89
Antalet medlemmar i PLF är i slutet av juli 1 614
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Nytt eller uppdaterat efter PLF-nytt nr 89
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Församlingsböcker för år 1930 har förts in i vår databas från följande församlingar:
Fågelfors, Köping, Löt, Skirö, Södra Vi, Vena, Virserum, Ålem och Ökna.
Från Stenberga församling finns nu också
Inflyttade 1896 - 1922 och Utflyttade 1896 - 1930.
                                                                   ******

Antalet poster i databasen i slutet av juli 2009 är 4 190 046
Den senaste tiden har flera nya församlingar tillkommit
både i Östergötlands och Jönköpings län, tack vare
nya medhjälpare. De har kontaktat oss och varit villiga
att överlämna sina Excel-filer till gagn för PLFs databas
och alla släktforskare. Vi önskar dock ännu flera med-
hjälpare, som kan bidra med uppgifter. Detta gör data-
basen ännu värdefullare för PLFs medlemmar och
övriga släktforskare.

De som inte har tillgång till mikrokortsläsare, men har
DVD-läsare får låna fotograferade filer på DVD-skivor
från PLF. Vi behöver även kontrolläsare, för att nya
versioner av CD-skivorna ska bli ännu bättre. Vi har
tagit fram ett speciellt format för registrering av döda,
detta gör att uppgifterna för döda under 1900-talets
början kan användas både för PLFs databas och
’Namn åt de döda’.

Kontakta Sam Blixt!

I samband med detta vädjar vi till med-
lemmar och övriga intresserade att hjälpa
till med registreringen och/eller kontrol-
läsningen av födda, vigda, döda mm.

Falköping rustar för släktforskardagarna
Den 21-23 augusti blir det liv och
rörelse i Falköping. Då samlas upp-
emot 10 000 släktforskare från hela
Norden i denna stad, som ligger i ett
gammalt bördigt område, där män-
niskor bott sedan urminnes tider. Fal-
bygden är  rik på historiska sevärd-
heter, och staden och dess omgiv-
ningar kan därför erbjuda besökarna
intressanta utflykter. Kommer man
redan på fredagen och inte är upptagen med annat,
kan man följa med på någon av de fyra s.k. safaris,
som erbjuds. Då får man möjlighet att besöka några
intressanta platserna runt stadens omgivningar. De som
deltar i ordförandekonferensen, redaktörskonferensen
eller någon cirkel-ledarkurs är emellertid upptagna då.
På lördagen och söndagen kommer allmänheten. Då
har de enskilda släktforskarföreningarna sina utställ-

ningar i den stora utställningshallen. Det
brukar röra sig om ca 100 föreningar
från hela Norden. De visar då upp sin
verksamhet för alla som passerar förbi,
och ofta är det mycket trångt framför
montrarna.
Från PLF brukar vi sända ca 10 re-
presentanter till de årliga släktforskar-
dagarna. I vår monter bör det ständigt
finnas minst fyra personer. Två sitter

och servar med våra dataprogram. Övriga säljer litte-
ratur och informerar. Blir det någon tid över kan man
besöka andra släktforskarföreningar och ta del av de-
ras material eller lyssna på något intressant föredrag.
Man behöver alltså inte gå sysslolös, när man besöker
de årliga Släktforskardagarna.
                                                    Anders Thunberg



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.

Kostnader för brevfrågor
Vi tar 40 kronor per svar enligt det särskilda fråge-
formuläret eller för brev med max fem frågor.
Vi tar 80 kronor för samma tjänster till icke med-
lemmar.
Sänd också med ett
frankerat svarskuvert (2 x 6.00 kr = frimärke)!
Avgifterna för svar på brevfrågor kan sändas in via
postgiro eller på annat sätt.
Ange på frågeblanketten Du sänder in, vilket av
betalningssätten som använts. Om pengarna sänds via
postgiro, så meddela på talongen, vad pengarna är av-
sedda för. Det kan ibland uppstå missförstånd om detta.

Nästa nummer av PLF-nytt kommer ut den 28 oktober 2009

    7/9
  14/9
  21/9
  28/9
  5/10
12/10

19/10
26/10
  2/11
  9/11
16/11
23/11

Ansvariga:

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

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

Välkommen till våra lokaler på Stengatan 16 A
Ingång från gaveln mot Kyrkogårdsgatan

 måndagar 18.00 – 20.00

Britt Maria Ekstrand hjälper också till varje måndag.

VI håller öppet även torsdagar kl. 14.00-16.00 varje udda vecka med början den 10/9

Ett tack till alla som givit gåvor till PLF.
PLF:s styrelse

Ett tack till Maj Holm och Curt Holm
I tio år har Maj Holm och Curt Holm tillhört PLF-
nytts redaktion. Läsarna har fått göra bekantskap
med åtskilliga artiklar, där de redovisat sin forsk-
ning. De kommer att fortsätta med sin forskning,
och förhoppningsvis kommer PLF-nytts läsare
även i fortsättningen att få ta del av resultatet.
Eftersom de fått en utökad arbetsbörda, önskar
de emellertid lämna redaktionsansvaret. De ska
bl.a. se till att Gunnar Källenius efterlämnade no-
teringar tas till vara på ett korrekt sätt.
Som redaktionskollega vill jag därför tacka Maj
Holm och Curt Holm för det arbete de utfört för
vår tidning och för det fina samarbete vi alltid haft.
                                             Anders Thunberg

Demonstrationer av släktforskning
med hjälp av CD-skivor, Internet mm
Hornmarken
Horn den 11 juli Inga Linde och Sam Blixt
Virserums marknad
 Virserum den 31 juli och 1 augusti Sam Blixt, Edith
Carlsson, Birgitta Dahleman, J-O Dillström, Britt
Maria Ekstrand , Gunnar Håkansson och Ingvar
Karlsson.
Ett flertal CD-skivor, främst den nya versionen av
CD-2 såldes liksom böcker mm och PLF fick ett
tiotal nya medlemmar.


