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Eva Dahlberg berättar om
DNA forskningens utveckling

FÖRENINGSMÖTE 21 SEPTEMBER 2019
Släktforskarföreningen PLF Oskarshamn/
person och lokalhistoriskt forskarcentrum
har hållit föreningsmöte lördagen den 21
september. De sedvanliga förhandlingarna
var snabbt avklarade då det inte kommit in
några rapporter och kassören var förhindrad
att delta.
De närvarande bjöds på kaffe och smörgås
och mycket samtal inleddes med Eva
Dahlberg redan innan hon påbörjade sitt
föredrag om DNA forskning. Intresset för
detta ämne är utan tvekan stort!!!!










Försöka bekräfta släktforskning där
kyrkböcker ex. brunnit och det är ont om
källor
Få nya släktforskarvänner
Hitta nära släktningar (ex. vid adoptioner)
eller avlägset
Arkeologi - akademisk forskning (som är
betydligt dyrare), enstaka skelett- man
kan hitta släktskap till nutid (att man har
samma historiska förfader/moder men
inte vet vem)
Hälsa och sjukdomar
Brottsutredningar
Framför allt är det sistnämnda inte så
enkelt då polisen nästan bara får
använda sina egna register!

HUR GÅR ETT DNA-TEST TILL?


Eva bor själv i Jönköping och har sina rötter
både i Skåne och Norrbotten, en intressant
mix i DNA-sammanhang. Hennes intresse för
släktforskning kom igång på 1970-talet.
Tekniken inom detta ämne är revolutionerande med digitaliserade databaser på cd,
internet och med DNA-tester. Eva berättade
med stort kunnande och brinnande intresse
om utvecklingen inom släktforskning. Hon
höjde också ett litet varnande finger för att
just DNA- tekniken kan misstolkas så det
gäller att vara noga med källkontrollen.
DNA-resultaten bygger på bedömningar!!
Några exempel på vad man idag använder
just DNA-forskningen till:



Att hitta Amerika-släktningar som man
känner till men tappat kontakten med
Bekräfta släktforskning genom att ”få
träff på rätt personer och rätt släktskapsbedömning”








Man ”topsar sig”. Dvs. köper ett test hos
ett bolag och skickar det till USA.
Man får sedan per mail långa listor med
namn och företagens bedömning av
släktskapet mellan er.
Kontaktmöjlighet via mail hos FTDNA
(Family tree DNA) övriga använder sig av
interna system
Olika bolag har olika tröskelvärden och
olika beräkningsmodeller
Ancestry och MyHeritage har delar som
man måste betala för.
Eva redogjorde även för några bakgrunds
ord som är viktiga att känna till
Y-DNA är Y-kromosomen som ärvs från
far till son
mitokondrieDNA ( mtDNA) som inte är
X-kromosomen utan från mitokondrierna

som vi alla har från vår mamma och den
ärvs alltså från mor till barn.

De segment vi delar med varandra på
kromosomerna mäts i centiMorgan som är
ett statistiskt mått och inte ett fysiskt mått.

Utöver dessa verktyg finns ett antal böcker i
ämnet beroende på hur djupt man vill gå mm.

Så här ser kromosomerna ut på riktigt. Just dessa
kommer från Eva själv och togs 1988!!

Peter Sjölund

HUR GÅR JAG VIDARE I MIN FORSKNING?
Roswall/ Hultman

Kyrkböcker ex. via Ancestry eller MyHeritage
som inte är gratis eller FamilySearch som är
gratis och andra böcker och register som är
tillgängliga via:
Riksarkivet / Digitala forskarsalen
(www.riksarkivet.se, som är gratis)
ArkivDigital som är ett svenskt företag,
(www. arkivdigital.se som är en betaltjänst).

Men även andra sajter och hjälpverktyg
Främst för att försöka lista ut vilka DNAsegment man ärvt från vem och för att se hur
man kan vara släkt och då kan man använda
sig av:

Magnus Bäckmark
Lars Ericsson/ Wolke

www.dnapainter.com eller
www.dnagedcom.com
För att jämföra sina resultat med andra
släktforskare som testat på andra bolag
www.gedmatch.com.

Håkan Skogsjö
Dessa kan köpas via Rötterbokhandeln

Redaktörn reflekterar
Hösten närmar sig med stormsteg och ett nytt nummer av PLF-Nytt har just sett dagens
ljus. Glädjande nog syns Sam Blixt allt oftare på våra styrelsemöten.
Eva Dahlberg har besökt oss för att informera om det senaste inom DNA-forskningen.
Vi vill gärna påminna er som sitter hemma och utför registreringar till vår databas att höra
av er till info@plfoskarshamn.se så att vi får besked om vilka ni är. Ni utför ett ovärderligt
arbete till släktforskningens fromma.

Efterlysning!!!!
Hej!
Jag skriver till er eftersom ni är en person och lokalhistorisk
forskningsförening i Sverige och jag hoppas på er hjälp.
Min mammas morfar hette Emil Andersson (står i en källa som
Bergholm eller Borgholm) och föddes i 1880, 1884 eller 1888
på Öland. Han bodde i Bergen, Norge ett tag och var troligen
utbildad murare och jobbade vid Solheim kapell i Bergen. Han fick
ett barn med Sanna Madsen Vallestad (född 1891) den 18 november
1920 (Judith Alise, min mormor). Dom var inte gifta och vi vet bara
att han inte mötte vid faderskapsaken mellan honom och Sanna
i år 1921. Vi undrar om han flydde från Bergen och flyttade tillbaka
till Sverige eller kanske USA / Kanada?
Alla uppgifterna vi har är från olika norska arkiv/källor, men
förhoppningsvis fins det mera information om honom i svenska
källor.
Jag har varit i kontakt med Tomas Alriksson, ordförande i Kalmar läns
genealogiska förening, men eftersom jag inte har ett födelseår, men
flera möjliga, så var det svårt.
Jag hoppas ni har möjlighet att undersöka om ni kan få reda på mera
om honom. Vi i familjen skulle då bli väldigt glada.
Bifogad är en bild som ska vara av honom.
Med vänleg hälsning / Reidun Æsøy/

Skicka ev. svar till info@plfoskarshamn.se

PLF:s styrelse och uppdrag under verksamhetsåret 2019
E-post

Namn

Uppdrag

Telefon

Sam Blixt
Britt Maria Ekstrand

ordförande, dataansvarig
vice ordförande
ansv. mailfrågor, datoransv.
ansv. för försälj. av CD & USB
sekreterare
vice sekr.
redaktör
kassör
v. kassör, styrelseledamot
biblioteksansvarig
styrelseledamot
suppleant
suppleant
Vakant
Vakant
Vakant

0491 – 151 28 sam.blixt.34@gmail.com
070 - 825 02 21 bm.ekstrand@telia.com

Leif Rydström
Monica Waltersson
Ulf Waltersson
Anders Rotviker
Sven-Åke Fogelqvist
Birgitta Dahleman
Gunnar Håkansson
Ingvar Andersson
Anna-Stina Johansson
Valberedning
Valberedning
Valberedning

0499 – 131 88
070-868 1972
070-948 8442
0491 – 620 11
0491 – 154 93
072 - 339 11 01
0491 – 175 83
0491 – 183 59
073 - 831 71 44

leif.rm@telia.com
monica.waltersson@gmail.com
ulf.waltersson@gmail.com
anders.rotviker@telia.com
fogelqvist.sven-ake@hotmail.se
b.dahleman@hotmail.com
gunnarbshakansson@gmail.com
ingvar.an@hotmail.se
anna-stina_johansson@telia.com

PLF-nytt, medlemstidning för person och lokalhistoriskt forskarcentrum i Oskarshamn utkommer
fyra gånger per år, i en upplaga av 1 250 exemplar.
Manus till artiklar och andra skriftliga bidrag sändes till
PLF, Box 23, 572 21 OSKARSHAMN
eller E-postadress: ulf.waltersson@gmail.com
Bidrag kan också sändas till e-postadress: info@plfoskarshamn.se
Utdrag ur artiklar får göras med angivande av källa och författare.
PLF-nytt 132 utkommer den 29/1 2020
I redaktionen: Ulf Waltersson (ansvarig utgivare).
Övriga styrelsemedlemmar deltar i det redaktionella arbetet.
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Forts. från nr 130 ”Asphults gård”

Litra G över Sörvik/ Asphult
Swän Börjesson f. 16831021 i Träthult, Kristdala
d.17650412 i Sörvik.

Gift med:
Margareta Brun f.1683 i Dabbekulla
d.17500515 i Sörvik
Barn:
Petter
f.1704
Gift med:
Ingegärd, dotter till Ingeborg Sabelsköld
Märta
f. 1717
Nils
f. 17240715
Nils Swänsson

f. 17240715 i Sörvik
d.1760 09 21 i Sörvik
Gift 17511010 med:
Lisa Nora
f. 1730
i Djurhult
Söderberg
d.17811010 i Sörvik

Johannes Olsson f. 17821104 i Mönsterås.
d.18381028 i Torp Mönsterås
Gift 1:a gången
18100615 med
Lisa Danielsdotter f. 17900115
d. 18300318 i Sörvik
Barn:
Nils Johan
Lisa Christina
Carl Fredrik
Maria Sofia
Sven Petter

f.18111220 i Sörvik
d.18870115 i Asphult
f. 18141024 i Sörvik
d.18180701 i Sörvik
f. 18220530 i Sörvik
d.19100324 i Fälle ,Mönsterås
f. 18251114 i Sörvik
f. 18251114 i Sörvik

Efter Lisa Danielsdotters död 1830 gifter Johannes
Olsson om sig 18320824 i Torp, Mönsterås
med enkan Ulrika Persdotter

Barn:
Olof
f. 17520715 i Sörvik
Petter
f. 17550126 i Sörvik
Magnus
f. 17580229 i Sörvik
Sven
f. 17600704 i Sörvik
tog namnet Wikman)
Efter Nils Swänssons bortgång 1760 gifter Lisa
Nora om sig med Rusthållaren
Sven Bengtsson Ågren från Bysäll 17611018
Barn:

Nils Johan
Johansson

f.18111220 i Sörvik
d.18870115 i Asphult

Gift första gången 1837 med:
Britta Cajsa
Magnidotter

f.18110318 i Kråkebo Mönsterås
d.18571128 i Asphult

Barn:
August Ferdinand f.18380804 i Asphult
Till Amerika

18640506

Nils
Gunilla
Nikolaus
Jonas
Nils

f. 17621007
f. 17650320
f. 17670920
f. 17690405
f. 17720309

Johan Fredrik

Olof Nilsson

f. 17520715 i Sörvik
d. 1808 i Sörvik (drunknad).

Johan Magnus

f. 17501208 i Ingebo Mönsterås
d 1833 i Sörvik

Till Amerika
18680515
men åter efter att brodern Erland Viktor dog 1870 för
att överta Asphult.

Gift 1772 med:
Cajsa Stina
Sjöström
Barn:

Maja Stina
f. 17791001 i Mönsterås
Johannes
f. 17821104 i Mönsterås
Sven
f. 17850726 i Mönsterås
kallade sig Wikman
Olaus
f. 17900617 i Sörvik
Nils Petter
f. 17920214 i Sörvik
Christina
f. 17940430 i Sörvik
d. 18130316 i Sörvik

Carl Johan
Erland Viktor

f.18410224 i Asphult
d.18410801 i Asphult
f.18431013 i Asphult
d.18431228 i Asphult
f.18470905 i Asphult
d.18700115 i Asphult
f.18500911 i Asphult
d.19040523

Nils Johan Johansson gift andra gången med:
Maria Andersdotter f. 18180805
i Sjocketorp
d.18920128

Barn:
Hilma Augusta Rosali f.18610905 i Asphult
Maria Andersdotter var änka efter Gustav Nilsson
i Sjocktorp.
Hilma Augusta Rosali gifte sig med
Alfred Nilsson, Skalltorp
en bror till Josefina Vilhelmina Charlotta

f. 18611110 i Skalltorp

Barn:
Tekla
Karl
Gerda
Oskar
Ernst

Gift 1925 med
Ebba Hillevi Juliana
Strömberg

f. 18940212 i Asphult
d. 19770422 i Asphult
f. 19040306 i Sandviken,
Öland
d. 20010207 i Asphult

Barn:

Johan Magnus Nilsson f. 18500911 i Asphult
d. 19040523
Gift 18741123 med:
Josefina Wilhelmina
Charlotta Andersson

Ernst R F

f. 18810305 i Asphult
d.19710113 i Stockholm
f. 18830111 i Asphult
d.1967
i Asphult
f. 18851212 i Asphult
d.19680508 i Sörvik
f. 18890328 i Asphult
d.19330605 i Los Angeles
f. 18940212 i Asphult
d.19770422 i Asphult

Harald Magnus
Rudolf Johansson
Harald Johansson
Gift 19550723 med

f. 19271022 i Asphult

Barbro Sonja
Josefine Berggren

f. 19330321 i O-Hamn

Barn:
Mats Harald
Johansson
Lena Barbro
Johansson
Anna Barbro
Johansson

f. 19271022 i Asphult

f. 19560523 i Katrineholm
d.19941128 i Asphult
f. 19590422 i Katrineholm
f. 19640211 i Jönköping

Intill mangårdsbyggnaden
mangårdsbyggnaden ligger
ligger detta
detta hus
hus
Intill
som tidigare
tidigare användes
användes som
som ett
ett undantag
undantag
som
och daterar
daterar sig
sig ännu
ännu tidigare,
tidigare, troligen
troligen från
från
och
slutet av
av 1700-talet,
1700-talet, där
där historiens
historiens vingslag
vingslag
slutet
känns väldigt
väldigt närvarande.
närvarande. Det
Det används
används idag
idag
känns
som fritidsboende
fritidsboende av
av Harald
Harald Johansson.
Johansson.
som
Nedan ett
ett gammalt
gammalt dokument
dokument som
som finns
finns
Nedan
bevarat ii ”undantagsstugan”.
”undantagsstugan”.
bevarat

Källhänvisning: Harald Johansson

Forts. från nr 130

En stadsfärd från Högsby på 1890-talet
Hembygden i gamla tider /II
…Karl Jönsson körde först och Petter efter. När de
hunnit förbi Döderhult gav Petter Golte en släng av
tagelhurran och låtsades vilja köra förbi den andre,
men denne var på sin vakt och manade på Petters
märr, som lade öronen bakåt och tog fart. Karl Jönsson
höll ett bra avstånd mellan sig och Lebbershultarn och
då de kommit till Lagmanskvarn, stannade han och
ropade:
"Dä va e lite go marr! E sån vånne ja hade. Nu tar vi
oss en redi jamare på denne åkinga å prates ve. Ta
fram min kutting så få vi låne glas utå smeen."
Smeden, som var tämligen van vid dylikt, kom ut med
ett glas och fick sig en sup. Matsäcken kom fram, där
åts, söps och pratades häst tills gubbarna lurade till i
varandras vagnar. Då lade smeden tömmarna till rätta,
tog en sup till och smackade åt hästarna som snällt
lunkade i väg hemåt. Men vid Århults vägskäl skildes
de. Petters märr tog av till höger med Karl Jönsson
liggande i häcken, och Golte tvekade ej ett ögonblick,
utan fortsatte rakt fram, med Petter snarkande bland
säckar och knyten.

Hos Karljönses var stämningen ganska tryckt efter
mörkrets inbrott. Man turades om att lyssna vid
grinden och ett bra stycke fram på kvällen hörde lille
Oskar ljudet av vagnshjul:
"Mor, mor, nu kommer far!" skrek han. Och Golte
travade in på planen, vänligt och igenkännande
gnäggande. Den 16-årige August tog hand om hästen :
"Far har då inte svettkört i da, han sover nog under
hästtäcket."
Men lille Oskar, som brukade få sockerbussar av far,
tog lyktan och lyfte på täcket:
"Mor, dä ä inte far som ligger här, dä ä en röskäggi
gubbe", skrek han.
— "Harrans namn säjer du ? !"
Mor höll upp lyktan bättre, och där låg en okänd man
och sov. "Spring tvärt till Per Svensson och be honom
komma hit, men säj ingenting te di andre, för ja vill
inte bli utförd i sockna. Ock-ock-ock, var ä Karl
Jönsson? Herrans namn!"

På Häradsvägen blev det långsamt med alla grindar,
men ett par voro öppna, andra öppnades av närboende
barn, som denna gång gingo miste om den
obligatoriska tvåöringen. På ett par ställen blev det
förstås stopp, men hur det var, så kom någon gående,
och då satte Golte igång igen. Sista grinden var vid
järnvägsövergången, och den öppnades av
Banvaktarnisse själv, som just skulle posta för
kvällståget. Det var då redan mörkt.

— "Jaa, hästen ä vår, å vagnen ä vår, å häcken å
täcket å alltihop ä vårat, men gubben ä inte vår, för i
hele sockna finns dä bale två röskäggige, å dom
känner vi", sa August.

I Per Svenssons hade saken förevarit så till vida, att
barnet var dödfött. Detta barn, som varit så
ovälkommet, blev emellertid både sörjt och saknat av
hela familjen, som tyckte det var litet snopet. T.o.m.
den trumpne Jonte muttrade : "Nu när en like väl har
bete huvet å skamma, så hade väl ungen kunnet få
leve."

"För nu släpper ja honom inte förrän han säjer vart
Karl Jönsson har tatt väjen. Å vore dä inte så långt så
skulle komsarjen hit i kväll."

Och Olebengtsa på sitt vis:
"Hade bale barnmorska hitt sej en halv timme te, så
hade ja fått sköte om at, å då hade barnet levt. Inget
enda utå mie sex å förtetie barn har vatt döfött. Men
den där låpa, ho kan tale om för tidi nerkomst! Nä, ho
kan inte alle knepa i öreket, dä vet ja."

Då Per Svensson kom stövlande över gärdena, försökte
man få liv i den främmande, men förgäves. Med
förenade krafter bar och släpade man in honom i köket
och lade honom på golvet med en kudde under
huvudet.

Varorna buros in, kontrollerades och allt stämde och
var bra.
"Men var i Herrans namn är karen min?" Ingen mer
än lillpojken lade sig riktigt i natt. Per Svensson fick en
sup ur kuttingen och lovade att återkomma tidigt på
morgonen.

Vid 3-tiden vaknade Petter Larsson, mor Karolina gick
ut i köket och såg avvaktande på Petter, som talade :
"Ä dä du Johanna, som har blett så förändrader eller
var har ja hamne nånstans? Si, den jädrans Karljöns,
kanske vi rent å bytte bå gåre å hustrar. Å barn som
inte ä mie, ä dä härinne. Å inte ä köket mett! Vem ä I,
å var ä ja?"
— "Ja ä gift mä Karl Jönsson å detta ä hanses går. Vet
I var han är, så säj mäsamma va som har hänt honom.
Annars far ja ätte länsman Lövgren tvärt."
I detsamma kom Per Svensson in och då de båda
bönderna fått sig en sup och kommit till tals, visade det
sig att de haft stutahandel ihop fär många år sen på
Mörlunda plats. Detta förhållande lugnade Karolina
märkbart:
"Kanske att I ä en ärli bonne, fast en kan tro att I ä en
bangdit, som slatt ihäl min stackars gubbe. Nu ska vi
ha hat å August sätter för, så ska ja skjusse Petter
Larsson te Lebbershult, få vi si om di har sitt te
Karljönsson."
Efter måltiden reste de också, Petter ville ta tömmen,
men Karolina sade strävt:
"Ja 2 of 3 kör själv! I, som inte hitta hem en gång!
Nää, va snäll å sitt i framsätet å knäpp te fotsacken
redit, så ja vet var ja har Er. I slipper mej inte förrän ja
har fått min gubbe tebakes, så mö I vet dä."
Hos Petters gumma hemma i Lebbershult hade en
liknande scen utspelats och i utikanten av Bockara by
möttes de båda skjutsarna med en arg kvinna körande
och en snopen karl åkande i vardera vagnen. Vreden,
som efterträtt förskräckelsen, sedan fakta började
klarna, smälte som snö hos både Karolina och Johanna,
när de fingo se sina resp. gubbar välbehållna, om än
något anfäktade av bakrus.

Inte sedan första året hon varit gift, hade Karolina
märkt att hon längtade efter sin Karl Jönsson, men i
dag erkände hon det för sig själv och blev mild och god.
Skjutsarna stannade, man steg ur, hälsade och tog i
hand, hästarna berömdes omåttligt och glädjen över
att vederbörande män hamnat hos hederliga gelikar,
var stor.
Då Petter ville ta ut kaffe på gästgivaregården, voro alla
med på noterna och det blev en glad stund efter all
bedrövelsen. Då de pratat en stund, gingo gubbarna ut.
Bakom knuten sade Petter:
"Di käring ho va e bätter än mi!"
Karl Jönsson: "Va i hundan säjer du?!"
Petter : "Jo sir du ho stack te mej ett kvarter brännvin
inna vi for, fast ho va arg, å nu tar vi dä, så vi läkte
som folk. Skål å tack!"

Så skildes man i stor vänskap med monge tacka å heder
och sen körde manfolken sina fruntimmer var till sitt.
Händelsen medförde inga svårare följder, ty gubbarna
voro herrar i sina hus och det hela slutade ju bra, men
Karljönsson reste aldrig ensam till torget mer. Skulle
han ensam till Oskarshamn, fick han åka tåget, för
lockemotivet kan du då inte byte bort, sa Karolina.

C.H

C. H.

Registreringar som är gjorda ska i fortsättningen
sändas till:
info@plfoskarshamn.se

Kallelse
PLF i Oskarshamn håller föreningsmöte
Lördagen den 16 november i
PLF-lokalen, Kyrkogårdsgatan 11
Mötesförhandlingar kl.1400
Föreningen bjuder på kaffe
Göran Thunberg berättar om Ernst Herman Thörnberg
”det gåtfulla geniet” från Tuna
Välkomna
Styrelsen

”Det gåtfulla geniet” - Ernst Herman Thörnberg
föddes i Tuna. Ernst Herman Thörnberg var en
svensk journalist och författare, med stora
kunskaper inom det socialekonomiska området bl a.
Utnämndes till filosofie hedersdoktor 1939.
Han är kanske den märkligaste person de svenska
folkrörelserna har haft. Han var ett av skälen till att
Nykterhetshistoriska Sällskapet bildades.
Thörnberg var en man som, utan akademisk utbildning, bäst av alla i landet - i tal och skrift - beskrivit
de svenska folkrörelsernas framväxt och mest
initierat av alla, porträtterat de stora männen och
kvinnorna inom dessa rörelser.

Brevfrågor på databasen har upphört tills vidare!!!
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

Välkommen till våra lokaler på Kyrkogårdsgatan 11'
Måndagar 1700 - 1900. Ansvariga:
2/9 Sam Blixt o Anna-Stina Johansson
9/9 Gunnar Håkansson o B M Ekstrand
16/9 Anders Rotviker o Birgitta Dahleman
23/9 Sven-Åke Fogelqvist o B M Ekstrand
30/9 Sam Blixt o Leif Rydström
7/10 Gunnar Håkansson o Ulf Waltersson
14/10 Ingvar Andersson o Anders Rotviker

21/10 Ulf Waltersson o Birgitta Dahleman
28/10 B M Ekstrand o Anna-Stina Johansson
4/11 Sven-Åke Fogelqvist o Ulf Waltersson
11/11 Gunnar Håkansson o Anders Rotviker
18/11 Leif Rydström o Ingvar Andersson
25/11 Sam Blixt o Leif Rydström
2/12 Anna-Stina Johansson o Birgitta Dahleman

Vi har även öppet torsdagar kl 1400 - 1600 udda veckor fr o m den 29/8
12/9 Birgitta Dahleman
26/9 Sven-Åke Fogelqvist
10/10 Anders Rotviker

24/10 Gunnar Håkansson
7/11 Anna-Stina Johansson
21/11 B M Ekstrand

Tisdagsgruppen kl.1300 - 1600, B M Ekstrand
Onsdagsgruppen kl. 900 - 1200 Ulf Waltersson
Vill ni ha telefonkontakt kan ni dessa tider ringa: 0491-76 08 78

Nya medlemmar sedan PLF-nytt nr 129 2019
3520 Björn
3521 Mariette

Strahl
Persson

Mariagatan 15
Villagatan 8

383 32
579 40

Mönsterås
Berga

Antal nya medlemmar är 2 st
Totalt antal medlemmar är 1190 st

Antal poster i databasen är 6 278 943

Köp PLFs USB-minnen
I fortsättningen säljer vi endast USB-minnen!!!
USB 1 omfattar norra Kalmar län o 170 socknar
i Östergötland
USB 2 omfattar mellersta Kalmar län o östra Jönköpings län
USB 3 omfattar södra Kalmar län samt
många socknar i Blekinge o Kronoberg
USB 4 omfattar hela Öland
För mera detaljer om innehållet gå in på:
http://www.plfoskarshamn.se/
och klicka på CD-skivor / USB

Vid adressändring skicka

PLF-medlemmar som har köpt USB 1 – USB 4 tidigare,
betalar
250 kr om de anger både medlemsnummer i
den
till endast
info@plfoskarshamn.se
PLF och serienr på gamla versionen av USB minnet
USB-minnena kostar 450 kr/st
resp 350 kr/st för medlemmar.
Porto, 35:- tillkommer för samtliga leveranser
Plusgiro 40 09 38-7, bankgiro 386-0475
eller Webb-shop CD

Vid adressändring skicka den till info@plfoskarshamn.se
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