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Vid föreningens jubileum i november förra året pratade jag om 
föreningens framtid och vad man kan göra för bredda och aktivera vår 
verksamhet. Kanske var det att sikta allt för högt, men jag spånade 
om några punkter som väl kan ses om en målsättning.

•	 Aktivt	kursutbud.	Billiga	nybörjarkurser	där
	 medlemskap	ingår.	Specialkurser	i	DNA,	domböcker,		 	
 kartor, soldater, oäkta barn mm. Det krävs bra
 planering och ordentlig marknadsföring.
•	 Aktiv	hemsida.	Vi	har	fin	hemsida	men	den	är	inte		 	 	
 tillräckligt aktiv. 
•	 Uppskattad	medlemstidning,	men	vi	kan	ha	mer
	 efterlysningar,	mer	gamla	foton	och	kanske	artiklar	om		 	
 hur man forskar i olika källor.
•	 Tillgängliggöra	våra	register	t	ex	uppdatera	och	lägga		 	
 ut vårt knalleregister online.
•	 Samlas	kring	idéellt	registreringsarbete	och	t	ex	utöka		 	
 vårt bouppteckningsregister och hjälpa till med Namn   
 åt de döda-projektet 1860-1900. 

För att komma framåt med detta behövs många fler medlemmar 
som vill stiga fram och hjälpa till.
Om du känner att du har tid och lust – hör av dig!
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	c/o	Anna-Lena	Hultman
 Hössna Missionshus
	523	97	Hössna

 www.konkordia.se

	Bankgiro:	5967-3723
	Org.	nr:	06012128-3246

 Medlemsavgift
 100 kr/person

	plus	25	kr	per	familjemedlem



3

UBFK:s medlemsblad våren 2015

Verksamhetsberättelse
2014

 

Bäste Medlem!

Bankgiro 5967-3723

Dags för 2015 års medlemsavgift
Årsavgiften är 100 kr/år och person

plus 25 kr per familjemedlem.

Årets verksamhet började söndagen den 30 mars med föreningens årsmöte, som hölls i 
Konkordiahuset,	Hössna.	Robert	Hellner	berättade	om	chokladfabriken	CAP	i	Göteborg.	Ett	
tjugotal medlemmar var närvarande.

Styrelsen	har	haft	ytterligare	två	möten	under	året.

Den 18 maj var det dags för årets ”gökotta”, som i år var förlagd till Humla. Se referat i höstens 
medlemsblad.

2014	års	släktforskardagar,	29-31	augusti,	hölls	i	Karlstad.	Anna-Lena	Hultman	representerade	vår	
förening.

Den	14	november	firade	Ulricehamnsbygdens	Forskarklubb	30	år.	Omkring	femtio	personer	
mötte	upp	i	Timmele	Församlingshem	och	fick	avnjuta	smörgåstårta,	kaffe	och	kaka.	Ted	Rosvall	
kåserade	om	TV-	serien	”Vem	tror	du	att	du	är”.

Forskarhjälpen	på	Ulricehamns	Stadsbibliotek	och	Konkordiahuset	har	fortsatt	under	året.

Två	tidningar	har	under	2014	distribuerats	till	föreningens	medlemmar.

Antalet	medlemmar	var	vid	årsskiftet	151	stycken.

Ulricehamn	2015-01-22
Styrelsen

Obs!

Glöm inte att meddela 

din nya adress  

om du har flyttat, 

så vi kan skicka 

medlemstidningen 

till rätt adress!
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Text: Maj-Britt Johansson

Årsskiftet 1937/38 var det 
klang och jubel i Ulricehamn. 
Bygden var klädd i 
vinterskrud, det var lagom 
kallt och på Rådhustorget stod 
folk som packade sillar.  
Marschaller brann, 
kyrkklockorna dånade, det 
hölls tal och det utbringades 
leven.    

Anledningen	 till	 uppståndelsen	 var	 att	 socknarna	
Brunn	och	Vist,	 vid	 årsskiftet,	 skulle	 införlivas	med	
Ulricehamns	stad.	En	händelse	som	förgåtts	av	många	
och långa diskussioner.
Det	hade	varit	mycket	att	ta	hänsyn	till.	De	införlivade	
områdena skulle behöva förses med vatten från allmän 
vattenledning,	och	belysning	medels	elektriskt	ljus.
Mest pådrivande för en inkorporering hade stadens 
borgmästare,	Greve	C.	V.	Spens	varit.	Vist	socken	har	
vi alltid ansett att vi behöver införliva, menade han. 
Den socknen ligger ju runt en stor del av staden, och 
är så liten att den inte har mer än 400 invånare. Det 
var ingenting att dela på. Dessutom var, sedan år 1913, 
stadens	 nya	 begravningsplats,	 Kapellkyrkogården,	
belägen	i	Vist	på	en	avstyckning	från	Sventagården.	

Men	Brunn?	Den	 socknen	hade	vi	 inte	 tänkt	 oss	 att	
behöva ta helt och hållet. Områdena utmed Åsunden, 
med	 sina	 	 vackra,	 idylliska	 vikar,	 är	 ju	 attraktiva	 ur	
turistsynpunkt,	precis	 som	höjderna	vid	Remma	och	
Långsered,	 varifrån	man	 kunde	 skönja	 både	Mösse-
berg i norr, och Smålands Isaberg i söder. 

Nej det var Villastaden som var det stora problemet. 
Stadens	styrande	hoppades	slippa	kämpa	med	ett	väx-
ande förstadssamhälle, dit många av dem som var 
verksamma	 i	 staden,	 flyttade	 ut.	 Men	 då	 härsknade	
Brunnborna	till.	De	ansåg	att	det	fick	bli	allt	eller	in-
get.	Och	så	blev	det	då	allt.	Beslutet	klubbades,	och	
tisdagen	 den	 30	 mars	 1937	 delgavs	 Ulricehamns	
fullmäktigeledamöter,	 under	 högtidlig	 tystnad,	 den	
Kungliga resolutionen om inkorporeringen. Datumet 
för	 införlivningen	 bestämdes	 till	 årsskiftet	 1937-38,	
och	 en	 organisationskommitté,	 med	 borgmästaren	 i	
spetsen, tillsattes. 
Den	såg	verkligen	till	att	firandet	kom	att	bli	en	full-
träff,	 och	 ett	 av	 de	märkligaste	 årsskiftena	 i	Ulrice-
hamns månghundraåriga historia.
Festligheterna inleddes en kvart över nio, på kväl-

len,	med	 nyårsbön	 i	 de	 tre	 kyrkorna.	 Därefter	 sam-
lades	 invånarna	 från	Brunn	och	Vist	vid	vägkorset	 i	
Sandåker, där de ordnades in på led, för ett fackeltåg 
in mot staden, med Älvsborgs regementes musikkår i 
spetsen. Från bron över Ätran kantades vägen även av 
marschaller och täta åskådarled.
Vid	Järnvägstorget	kastades	alla	facklor	i	en	hög	och	
marschen fortsatte utmed Storgatan fram till Rådhus-
torget, där människor snart stod som packade sillar. 
Extrauppsatta,	stora	strålkastare	gjorde	att	platsen	ba-
dade i ljus.
Kommittén	 hade	 tänkt	 på	 allt.	 Så	 vid	 rådhusets	 ena	
gavel	 stod	 en	 gryta	 med	 glödande	 kol,	 där	 musi-
kanterna	 kunde	 värma	 sig,	 om	kylan	 var	 för	 sträng.	
Högtidligheterna, på torget, inleddes med musik av 
militärmusikkåren.	 Och	 innan	 kyrkklockorna	 ringde	
in	det	nya	året,	sjöng	en	blandad	kör,	med	deltagare	
från	 de	 tre	 kommunerna,	 sången	 Sveriges	 flagga	 av	
Hugo	Alfvén.

Då klockklangen tonat ut steg fullmäktiges ordförande 
Viktor	Fagrell,	 tillsammans	med	Greve	Spens,	ut	på	
rådhustrappan	 och	 hälsade,	 i	 varma	 ordalag,	 de	 nya	
invånarna välkomna i gemenskapen, samt utbringade 
ett leve för staden. Sedan var turen kommen till rep-
resentanter	för	de	nyss	inkorporerade.	För	Vist	talade	
kommunalstämmans ordförande Karl Klaesson, och 
för	Brunn	hans	 kollega,	 skräddarmästare	Carl	Skog.	
Båda	hoppades	på	en	lyckosam	framtid	för	den	försto-
rade	staden.	Till	sist	sjöngs	unisont,	Du	gamla	du	fria	
och	Vår	Gud	är	oss	en	väldig	borg.
Efter detta passade många på att få sig en kopp kaffe, 
vid något av de tolv kaffeborden som stod placerade 
på övre sidan av torget. Det var stadens kvinnliga 
landstormsförening,	scouter,	med	flera	frivilliga,	som	
stod för ruljansen där. Men man kunde även besöka 
stadens	 hotell,	 och	 kaféer.	 De	 höll	 öppet	 till	 framåt	
tretiden på morgonen.
Klockan	1.45	på	det	nya	årets	första	dag	avfyrades	se-
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dan,	som	en	verklig	”grand	finale”	på	festligheterna,	
ett	 storståtligt	 fyrverkeri	 från	Åsundens	 is.	Och	som	
en	effektfull	slutpunkt	på	detta	strålade	Ulricehamns	
vapen i eldskrift, med den mörka natthimlen som bak-
grund.
Som brukligt vid en högtid av detta slag, sändes tele-
gram	till	kungen,	Gustav	V,	samt	till	landshövdingen,	
Axel	von	Sneidern.	Från	båda	kom	svarstelegram	med	
lyckönskningar.	
Ett	telegram	kom	också	från	författarinnan	Birgit	Th.	
Sparre, på bröllopsresa i Nordafrika.
Det hade väl inte väntats några oroligheter. Men man 
hade	ändå	tyckt	att	stadens	polisstyrka,	som	bara	be-
stod av en handfull personer, behövt ett tillskott vid 
ett så här stort arrangemang. Därför hade man fått en 
kraftig förstärkning från poliskårerna i grannstäderna. 
Och då det hela var över hoppades man, att polisen 
inte haft det allt för arbetsamt, trots ”storstadslivet”. 
Ulricehamns	Tidning	gjorde	en	verkligt	förnämlig
prestation.

Nyårsaftonen	inföll	år	1937	på	en	fredag,	men	många	
goda krafter samverkade till att tidningens läsare redan 
nästa dag kunde ta del utav vad som hänt bara några 
timmar tidigare. Med skildringar från medarbetare 
på plats, och en serie bilder från kvällens och nattens 
händelser, tagna av den legendariske Erik ”Foto-Hul” 
Hulander.	 På	UT	 hade	man	 vid	 denna	 tid	 inte	möj-
lighet	att	förvandla	bilderna	till	klichéer	lämpliga	för	
tidningstryck,	så	det	blev	en	nattlig	tur-	och	returresa	
till	en	klichéanstalt	i	Jönköping,	och	med	taxiföraren	
Folke	Rundqvist	 bakom	 ratten.	Bara	detta	 en	bragd,	
på den tidens undermåliga vägar. Därtill vinterväglag. 
Även posten och dess personal ställde upp. Därför 
kunde	prenumeranterna	få	sin	nyhetsspäckade	tidning,	
nyårsdagen	till	trots.
Festen var över. Stadens folkmängd hade ökat från 
4.500	till	6.200	invånare	och	arealen	från	880	till	inte	
mindre	än	5.000	hektar.	Till	förändringarna	hörde	ock-
så, att antalet medlemmar i stadsfullmäktige ökat från 
24 till 30 ledamöter, i och med att representanter från 
de inkorporerade socknarna tagit plats i fullmäktige. 
Men hur blev det nu med de små socknarna, sedan de 

svalts	med	hull	och	hår?	
Fick	de	så	mycket	med	av	den	gemensamma	kakan?	
Vist	var	redan	elektrifierat.	I	Brunn	var	det	lite	olika.
De	centrala	delarna	fick	ström	från	ett	par	olika	lever-
antörer,	men	i	ytterområdena	och	de	små	torpställena	
var det fotogenlampor som gällde.
Efter	 sammanslagningen	 blev	 det	 Ulricehamns	 El-
verks	område,	och	efter	flera	påstötningar,	kom	arbetet	
med	att	förse	hela	Brunns	socken	med	elström	igång.	
Sockenborna	fick	dock	själva	hämta	ledningsstolparna	
vid	Ulricehamns	järnvägsstation,	och	frakta	dem	med	
häst,	till	ort	och	ställe.	Två,	tre	stycken	i	varje	vända.	I	
december 1939 släpptes strömmen på. 
Det blev en jul i ljusets tecken.
Och	hur	gick	det	med	Villastaden?	Det	där	området	
som	man	hade	hoppats	slippa.	De	styrande	kliade	sig	i	
huvudet, och grunnade.
I slutet av 1938 kom det en hemställan därifrån, un-
dertecknad av tio fastighetsägare, ”att staden måtte 
övertaga och underhålla vägarna i nämnda stadsdel”. 

Men se det gick ju inte. Området hade ingen stadsplan. 
Det var heller inte aktuellt med en sådan. Men det gick 
bra att hämta grus gratis och laga de värsta skavanker-
na.
Det grunnades faktiskt ända fram till 1966 innan något 
hände. Nu måste det där, faktiskt riktigt förslummade 
området	få	en	uppryckning.	
Och	 sensommaren	 1967,	 kom	 det	 igång,	 vad	 som	
betecknades	 som	 historiens	 största	 arbete	 i	 Ulrice-
hamn,	 på	 anläggningssidan.	 Mycket	 grävande	 och	
schaktande,	och	mycket	sprängande	i	berg	och	backar.
Den 22 november 1968 skedde sedan slutbesiktnin-
gen	av	vad	som	i	tidningen	kallades	”Ulricehamns	nya	
diplomatkvarter”. 
Och visst var villastadsborna nöjda och glada. Områ-
det som tidigare varit rena slummen, hade sanerats. 
Hade	fått	kommunalt	vatten	och	avlopp.	Breda,	släta,	
asfalterade	gator	med	trottoarer,	och	fin	belysning.

Källor: Ulricehamns Tidning
Borås Tidning
Brunns hembygdsförening
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Vårt medlemsblad har läsare över hela världen!

Ja	där	kanske	jag	tog	i	lite,	men	faktum	är	att	vi	har	(haft)	en	långväga	läsare.	2011	fanns	en	artikel	i	vårt	
blad	som	hette	Namnrikedom.	Jag	skrev	om	namngivningstraditioner	förr	och	avslutade	med	lite	kuriosa:
”Jag	måste	få	avsluta	med	att	återge	vad	sergeant	Salomon	Risell	och	hans	hustru	Carolina	Rödlund 
kallade sina nio barn. Familjen bodde i Holmarp i Hössna under slutet av 1800-talet. 
Döttrarna	fick	namnen: 
Emerentia	Allfrida	Henriette,	Nenny	Rosaura	Desideria
Thekla	Benedikta	Constantia,	Serafia	Alfonsina	Julia
Laura	Ottilia	Teresia,	Lydia	Selma	Nathalia					
och	sönerna:	Detlof	Hjalmar	Alexis, 
Conrad	Justus	Nathanael 
och Fridolf Numa Camilles ”

Text: Roger Jarvid

För	några	dagar	sedan	fick	jag	ett	mail	från	en	ameri-
kansk	kvinna,	Kay	Cooke,	från	Vancouver.	Nej	inte	det	
kanadensiska, utan ett Vancouver i delstaten Washing-
ton,	USA.	Hon	har	släktforskat	och	kommit	fram	till	att	
hon är ättling till Salomon Risell. När hon googlade på 
hans namn hittade hon artikeln från vårt medlemsblad!  
Min mailadress fanns också i bladet, så nu undrade 
hon om jag kunde hjälpa henne. Hon ville få reda på 
nuvarande släktingar i Sverige, och gärna få foton av 
Risells.

Hur	gick	det	för	barnen	med	de	konstiga	namnen?
Jag	 visste	 ju	 strängt	 taget	 inte	 mycket	 om	 familjen	
Risell.	Anledningen	till	att	jag	observerat	familjen	var	
att deras gård sedan såldes till min morfars föräldrar. 
Och	 att	 barnen	 fick	 udda	 namn.	 Men	 visst	 blev	 jag	
nyfiken	och	började	leta	i	bl	a	Arkiv	Digital.	Jag	kom	
fram	till	att	det	med	största	sannolikhet	inte	finns	några	
Risell-ättlingar	 i	 Sverige.	Alla	 flyttade	 till	 USA!	 Ja,	
nästan	alla.	Två	av	döttrarna	dog	i	Sverige,	men	deras	
barn	emigrerade.		Naturligtvis	kan	ju	Kay	ha	svenska	
släktingar på längre håll, ättlingar till Salomons och 
Carolinas	syskon.

Salomon Risell påstås i husförhörslängderna vara född 
1822 i Dalstorp, men han föddes istället i Stålareds sol-
dattorp,	Hulared,	 som	 son	 till	Anders	Bengtsson	 och	
Lisa	 Johansdotter.	 Familjen	 flyttade	 snart	 till	 Oltorp,	
Hulared	 och	fick	 ytterligare	 tre	 barn.	Carolina	 påstås	
vara född i Svenljunga, men i verkligheten föddes hon 
i Revesjö stom, Revesjö. På samma sätt stämmer inte 
alltid barnens födelseorter. Det är pastoratets moder-
församling som anges. Carolinas föräldrar var Peter 
Rödlund,	 tidigare	Andersson,	och	Cathrina	Petersdot-
ter. Peter var gårdfarihandlare och det var förmodligen 

därför	han	bytte	efternamn.	Det	finns	en	notering	att	han	
1828	tagit	ut	betyg	till	Ulricehamn,	enskilt.	Jag	tolkar	
det som att han ensam, utan familjen, skulle skriva sig 
i	Ulricehamn.	Han	verkar	ändå	ha	stått	kvar	i	Revesjös	
husförhörslängder.

Salomons militära karriär började 1843, när han blev 
soldat	 i	 Bonared	Västergården,	 Hyssna.	 Jag	 kan	 inte	
hitta	 honom	 i	 någon	 husförhörslängd	 eller	 flyttning-
slängd	i	Hyssna,	så	frågan	är	om	han	bodde	i	Hyssna.	
Det förekom att soldaten var anställd av roten, men inte 
flyttade	 in	 på	 torpet.	När	 Salomon	 och	Carolina	 fick	
sitt första barn 1848 var han furir,  och familjen bodde  
tydligen	hos	Carolinas		föräldrar	i	Stommen,	Revesjö.	
Snart	flyttade	de	till	Råhult,	Revesjö,	och	sedan	till	Un-
nebo,	Grimmared.	Hittills	 hade	 Salomon	 varit	 furir	 i	
barnens	födelsenotiser	i	kyrkböckerna,	men	under	åren	
i	Grimmared	blev	han	sergeant.
Snart	gick	flytten	till	Carlsgården,	Åryd,	Fivlered,	och	
1862	 till	 Holmarp	Nedergården,	 Hössna.	 Gården	 var	
ett sergeantboställe, en tjänstebostad, kan man väl kal-
la det. Salomon köpte gården 1890. Carolina dog där 
1891.	Sonen	Detlof	övertog	gården	1895	efter	fadern.	
Salomon	och	dottern	Laura	flyttade	först	till	Kinnared	
Storegården,	 och	 sedan	 till	 Ramsväla	 (Ramsberg)	 i	

Kay Cooke utanför The Breakers, familjen Vander-
bilts sommarstuga i Newport, Rhode Island. 
Här arbetade Kays morfarsfar som väktare.
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Gullered,	där	Salomon	avled	1899.
Salomon	och	Carolina	fick	som	sagt	nio	barn,	som	alla	
uppnådde	vuxen	ålder.	Det	enda	jag	fått	fram	om	några	
av	dem	är	att	de	emigrerat:

Nenny Rosaura Desideria,	född	1850	i	Revesjö.	Hon	
flyttade	från	Holmarp	till	Storegården,	Böne	1879,	och	
utvandrade året efter.

Tekla Benedikta Konstantia,	 född	 1852	 i	 Revesjö.	
Hon utvandrade 1882.

Lydia Selma Natalia, född 1862 i Hössna. Hon utvan-
drade	1880,	men	det	finns	en	notis	i	husförhörslängden	
att	hon	 fått	betyg	 till	 seminariet	 i	Skara,	 så	hon	hade	
kanske planer på att utbilda sig till lärare.

Om	resten	av	barnen	finns	lite	mer	uppgifter:

Detlof Hjalmar Alexis,	född	1859	i	Fivlered.	Han	ut-
vandrade 1884 och gifte sig 1886 med Maria Kristina 
Andersson,	född	1886	i	Lyrestad.	Sannolikt	gifte	de	sig	
i	USA,	men	1895	flyttade	de	till	Holmarp,	och	Detlof	
tog som sagt över gården efter pappa. Det blev inte så 
långvarigt,	för	han	sålde	gården	redan	1899	till	Ludvig	
Gustavsson,	och	flyttade	till	Hultagärde	i	Gullered.
Detlof och Maria hade inga barn noterade i hus-
förhörslängden,	men	ett	år	var	hans	systerdotter	Ester	
fosterbarn	hos	dem	i	Gullered.	Hon	flyttade	med	sina	
föräldrar	till	USA	1901,	och	år	1903	utvandrade	även	
Detlof och hans fru.

Emerentia Alfrida Henrietta, född 1848 i Revesjö. 
Hon	gifte	sig	1872	i	Hössna	med	månstadsbon	Johan	
Josef	Hansson,	 född	 	1842,	 som	då	hade	bott	 i	Ljus-
dal.	Paret	flyttade	till	Ramsjö,	också	i	Hälsingland,	och	
Johan	 Josef	kallas	då	handlande.	Strax	 före	bröllopet	
föddes	deras	son	Axel	Hugo	Jonatan,	och	detta	faktum	
antecknades noga i husförhörslängden, kanske för att 
klargöra att det var hans son.
I Ramsjö föddes också dottern Helga Maria Karolina 
1873	och	dottern	Emerentia	Alfrida	Henriette	den	18	
december	1874.	Redan	den	23	december	dog	mamma	
Emerentia i barnsäng, och det kan väl vara anledningen 
till	att	dottern	fick	nästan	exakt	samma	namn.
 
Serafia Alfonsina Julia,	född	1854	i	Grimmared.	I	au-
gusti	1874	flyttade	Serafia	in	hos	sin	syster	Emerentia	i	
Ramsjö, kanske för att hjälpa henne under graviditeten. 
Hon	var	säkert	ett	bra	stöd	med	flera	småbarn	i	huset.	
När Emerentia så tragiskt gick bort, fann änkemannen 
mycket	snart	tröst	hos	sin	svägerska.	Den	7	september	
1875	gifte	de	sig,	och	redan	den	29	september	föddes	

deras	dotter	Mikaelina	Josefina.
Dessvärre	dog	den	lilla	Mikaelina	och	hennes	halvsys-
ter	Helga	våren	1876	i	scharlakansfeber,.	Den	sjukdo-
men tog många barns liv i Ramsjö socken det året.
Serafia	och	Johan	fick	ganska	många	barn
så	småningom:
Johan	Oskar	1877,	Karl	Teodor	1880
Helga	Elfrida	Elisabet	1884,	Agnes	Judit	1885
Ester	Serafia	1889,	Pontus	Gottfrid	1895
Frans Verner 1898
Familjen	hade	kanske	mer	kontakt	med	våra	bygder	än	
vad	man	tro,	trots	det	långa	avståndet.	1887	konfirmer-
ades	Axel	i	Hössna.
Snart började familjen undan för undan bege sig till det 
stora	landet	i	väster,	där	de	redan	hade	släktingar.	Axel	
var	först	ut,	1890,	och	sedan	följde	flera	syskon	efter,	
tills	föräldrarna	Serafia	och	Johan	och	de	yngsta	barnen	
slutligen utvandrade 1901.

Laura Ottilia Teresia,	 född	1855	i	Grimmared.	Som	
21-åring,	1877,	födde	Laura	en	son,	Adolf	Georg,	som	
småningom	 kallade	 sig	 Holmén,	 antagligen	 var	 det	
efter	 Holmarp.	 Han	 utvandrade	 redan	 som	 15-åring.	
Adolfs	 far	 var	 en	 nittonårig	 grannpojke,	 Lars	Gustaf	
Johansson,	sonen	till	mjölnaren	i	Valareds	kvarn.	När	
han	flyttade	till	Jönköping	1878,	finns	det	noterat	i	hus-
förhörslängden:
”Ej äktenskapsledig härifrån och ej berättigad till H.  
nattvard på grund av erkänt sedighetsbrott emot det 6te 
budet.”	Kyrkan	såg	fortfarande	synnerligen	strängt	på	
denna	synd	så	sent	som	1878.
Det	finns	en	notis	om	Laura	 i	Hössnas	hembygdsbok	
Bygd	och	gårdar	kring	Galtåsen.	Det	handlar	om	po-
tatisplockning i Valared, som hade ett bränneri.
Potatisodlingen var omfattande och det behövdes 
mycket	arbetskraft.	Det	var	noga	att	man	inte	lämnade	
en	enda	potatis	efter	sig.		Jag	citerar:
”	Rekordet	i	potatisplockning	innehades	av	Laura	Risell	
från Holmarp Neregård. Hon tog upp 12 tunnor potatis 
på	en	dag	(12	tunnor	=	1416	kg).	Då	skall	man	också	
minnas,	att	hon	fick	hacka	upp	potatisen	och	sedan	bära	
fram korgen till invägning.
Hon unnade sig ingen matrast under dagen utan hade 
med sig en smörgås, som hon hade i potatiskorgen och 
tog ett bett av då och då. Men det rekordet satte hon 
bara en gång, och sedan var hon sängliggande i tre 
dagar, berättas det.”
Varför	 Laura	 slet	 så,	 om	 det	 var	 för	 att	 sätta	 rekord,	
eller för att tjäna mer pengar, framgår inte.

Det	 blev	Laura	 som	blev	 hemmadotter,	 och	 var	 kvar	
hos sina gamla föräldrar. När sedan Salomon sålt 
gården	flyttade	hon	med	honom	till	Kinnared	och	sedan	
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till	Gullered.	När	även	fadern	dött	fick	Laura	äntligen	
chansen att bilda en egen familj. Hon gifte sig 1899 
med	änkemannen	Johan	Alfred	Nilsson,	född		1858	i	
Dalstorp.	1902	flyttade	de	till	Timmele,och	redan	1907	
dog	Laura	i	Skogsbo	under	Knuve.	Hon	fick	inga	barn	
med sin man.
Här kommer de återstående två barnen, och här vet vi 
hur	deras	liv	blev	i	Amerika:

Conrad Justus Natanael,	 född	 1857	 i	 Fivlered.	 I	
Hössnas	 husförhörslängd	 finns	 han	 på	 en	 lista	 över	
kvarstående	personer,	som	alltså	flyttat	utan	att	anmä-
la	det.	Det	 står	noterat	”Rest	 till	Amerika	 sommaren	
1879.”	 Enligt	 en	 passagerarlista	 åkte	 han	 redan	 den	
25	april	med	båten	Rollo	till	Hull,	och	han	var	i	säll-
skap med tre andra unga män från Hössna. Conrad är 
Kay	 Cookes	 gammelfarfar,	 och	 han	 flyttade	 till	 den	
lilla delstaten Rhode Island norr om New York. Vår 
Anna-Lena	Hultman	har	berättat	att	många	hössnabor	
utvandrade just dit. Conrad ändrade sitt efternamn till 
Russell.	Kay	Cooke	berättar	att	Conrad	fick	arbete	som	
väktare	åt	en	av	Amerikas	rikaste	familjer,	Vanderbilt,	
i deras hus i Newport, Rhode Island. Conrad och hans 
fru	ägde	ett	eget	hus	 i	 staden.	Han	byggde	fler	hus	 i	
grannskapet  tillsammans med sonen Conrad Edward, 
enligt	Kay	Cooke	.		En	sidogata	bredvid	hans	hus	kal-
lades ”Conrad Court”, alltså efter far och son Conrad 
Russell.  Conrad senior var gift med Hilda Nelson, och 
som man kan gissa av efternamnet var även hon från 
Sverige.		Conrad	och	Hilda	fick	tio	barn.	Ett	av	dessa	
barn	var	Conrad	Edward	Fredolph	Russell,	 som	flyt-
tade långt västerut, till Vancouver i Canada, och senare 
över	gränsen	till	USA	till	Olympia,	Washington.	Han	
är	Kay	Cookes	morfar.
Conrad senior uppnådde hög ålder och dog 1948. Han 
hade då varit änkeman sedan 1916. Vid sin död hade 
han	15	barnbarn	och	15	barnbarnsbarn.

Fridolf Numa Camilles,	född	1865	i	Hössna.
Fridolf blev enligt Centrala soldatregistret soldat  i 
Lars	Rotsgården,	Hössna,	1886,	och	lämnade	tjänsten	
1890. Han utvandrade 1890 enligt  husförhörslängden 
i	Hössna.		Där		finns	noteringen	”rymt	till	Amerika”,	så	
han har väl lite väl snabbt lämnat sitt soldatjobb. Vad 
tyckte	pappa	sergeanten	om	det?

Kay	Cooke	har	skickat	mig	ett	utdrag	ur	en	bok	med	
biografiska	notiser	om	personer	 i	Kalifornien.	Boken	
är	från	1910,	och	där	beskrivs	Fridolfs	öden	i	USA	som	
ett	exempel	på	den	amerikanska	drömmen.	Här	påstås	
det	 att	 han	 reste	med	båt	 från	Göteborg	 redan	1888,	
och	kom	till	Boston,	där	han	hade	varierande	arbeten.	
Kanske var det konkurrens om arbetena, för han ville 

pröva	 lyckan	 i	 väst,	 och	drog	1889	 till	 staten	Wash-
ington	i	nordvästra	USA.	Han	bodde	i	staden	Tacoma	
och	hade	ett	arbete	i	stadens	regi.	Han	flyttade	till	Ka-
lifornien	och	arbetade	på	en	ranch,	och	drog	1897	till	
Monterey	i	samma	delstat	och	arbetade	för	ett	företag	
som	hette	 Spreckels	 Sugar	Company.	 Fem	 år	 senare	
blev	han	chef	för	Graves	varuhus	i	staden.	Han	hade		
en medfödd sparsamhet, och tack vare denna kunde 
han köpa en ranch i trakten. 
Han hade anställd personal att sköta den och den var 
mycket	 framgångsrik,	med	en	 rik	avkastning	särskilt	
på	 sädesodlingen.	Nog	hade	Fridolf	 lyckats	 bra,	 och	
han var tacksam över ödet som fört honom till den 
Nya	världen,	och	speciellt	för	att	han	kommit	till	Stilla	
havskusten.
Fridolf	gifte	sig	med	Mary	Goumond	från	Canada.	och	
fick	fem	barn	enligt	en	släktutredning	på	Internet.	När	
den ovannämnda boken skrevs 1910, hade paret tre 
barn, och alla gick i en klosterskola.
Jag	 pratade	 med	Anna-Lena	 och	 hon	 sa	 att	 Risells	
gravsten	 fortfarande	 står	 på	Hössna	 kyrkogård,	men	
kanske	inte	så	länge	till,	eftersom	våra	lokala	kyrkliga	
beslutsfattare	vill	ta	bort	den	och	göra	....???	med	den.	

Anna-Lena	hade	 forskat	 en	del	om	släkten	 för	 att	 få	
fram en eventuell gravrättsinnehavare. Ättlingarna till 
sergeantparet Risell är antagligen ganska många, men 
bosatta	på	andra	sidan	Atlanten.

Källor:
Material från Kay Cooke, bl. a. dödsrunor och utdrag ur 
boken ”Vol 1, History and Biographical Record of Mon-
terey and San Benito Counties and History of the State of 
California,” av J. M. Guinn, LA, Calif, 1910.
Bygd och gårdar kring Galtåsen, 1979 (Hössnas hem-
bygdsbok).
Egen forskning med kyrkböcker från Hössna, Ramsjö m fl 
socknar.
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Efterlysning! 
 

Bilden	föreställer	ett	bröllop	den	2	juni	1923,	troligen	i	Timmele.
Men vilka är brudparet? 
  

I	Timmele	vigdes	endast	ett	brudpar	
den	dagen: 
Frits Hugo Forsberg, arrendator i
Lena	Häljesgården	och 
Jenny	Maria	Johansson,	
föreståndarinna på ålderdomshemmet. 
 
Är det någon som vet om detta är ett 
foto	från	Frits	och	Jenny´s	bröllop?

Kontakta i så fall gärna någon på 
redaktionen, se sidan 2.



    

                             
Dödboken är ett oerhört uppskattat hjälpmedel för 
släktforskare, både i Sverige och utomlands. Även 
pastorsexpeditioner,	 skatteförvaltningar,	 arkiv,	 bib-
liotek	och	många	fler	har	upptäckt	att	de	har	nytta	av	
Sveriges dödbok.
Den sjätte och senaste versionen av Sveriges dödbok 
utkom under sommaren 2014 och hade kompletterats 
med omkring en miljon avlidna för perioden 1901-
1946, vilket gör hela den tidsperioden komplett. För 
åren 2010-2013 hade det tillkommit 381 000 avlidna 
sedan den förra utgåvan.
Sveriges	dödbok	1901-2013	finns	både	som	dvd	och	
USB-sticka	och	du	hittar	båda	produkterna	 i	Rötter-
bokhandeln.

Ny version 2017 eller 2018

Sveriges dödbok
har	fyllt	ett	stort	behov	inom	släktforskningen	och	är	
dessutom en viktig inkomstkälla för förbundet  –  där-
för har röster har höjts för att projektet Namn åt de 
döda ska fortsätta.

Med	anledning	av	det	har	förbundsstyrelsen	beslutat	
gå vidare med projektet och under hösten 2014 har 
man börjat att organisera ett projekt för registrering av 
döda åren 1860-1900.

Sveriges Släktforskarförbund hoppas på samma en-
gagemang från frivilliga registrerare som i arbetet 
med den senaste versionen av dödboken och siktar på 
publicering	av	nästa	version	2017	eller	2018.

Välkommen att delta i projektet!

Gå	in	på	Rötters	websida:	
http://www.genealogi.se/namn-at-de-doda
så kan du läsa vidare.
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Namn åt de döda
Sveriges dödbok 
Sveriges Släktforskarförbunds kanske mest 
framgångsrika projekt genom tiderna, har 
utkommit i hittills sex upplagor.

Välkommen att hjälpa till med Gravstensinventeringen  
I	 Gravstensinventeringen,	 som	 är	
en sökbar databas, dokumentarar vi 
gravstenar	med	fotografi	på	gravste-
nen och i förekommande fall hela 
gravvården,	samt	gravstenens	text.	

Gravstenar	 är	 ett	 viktigt	 kulturarv,	
särskilt för oss släktforskare.
Vi bör därför verka för att bevara 
gravstenarnas information till kom-
mande generationer. 

Sveriges Släktforskarförbund har 
ett långtgående ansvar att bevara 
och vårda samtliga uppgifter, inkl. 
de	digitala	fotografierna	i	databasen	
så att man även i framtiden kan ta 
del av informationen.

Sveriges Släktforskarförbund har 
ambitionen att gravstensdatabasen 
ska hålla hög kvalitet och tjäna det 
syfte	 som	 förbundet	 har	 satt	 upp	
som mål för projektet.
Det innebär bl.a. att förbundet ar-
betar för att det ska vara enkelt att 
registrera gravstenar i databasen, 
samtidigt som vi med teknikens 
hjälp arbetar för att minimera ev. 
fel och brister.

En förutsättning för att registrera 
en gravsten i databasen är att det 
finns	ett	foto	eller	en	avritning	av	en	
gravsten, eller liknande anordning 
som har en inskription, som bifogas 
respektive dokumentation.

Läs	gärna	mer	här:	
http://www.genealogi.se/gravproj/
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BOKTIPS!”Finnekumla socken i

protokollen och hemmanen, 
några i närbild”
av Birgit Larsson
Det känns alltid spännande då en ny sockenbok ser dagens ljus.
Den senaste med titeln ”Finnekumla socken i protokollen och hemmanen, 
några i närbild”  är skriven av Birgit Larsson, bosatt i Solna.

Text: Maj-Britt Johansson

Välkommen på Forskarklubbens årsmöte! 
22 mars kl. 15.00 
Konkordiahuset, Hössna 

Bengt-Åke Wiik berättar 
och visar bilder 

från gamla Ulricehamn

Författarinnan har bott i Stockholm en stor del utav 
sitt	liv.	Men	rötterna	finns	i	Finnekumla,	den	minsta	
socknen	i	Gällstad	pastorat.	Där	bodde	hon	tills	hon	
var nitton år, och dit återkommer hon varje sommar. 
När hon upptäckte att släkten på faderns sida hade 
bott	i	Finnekumla	i	sex	generationer,	på	svärdsidan,	
ville hon veta mer socknen.

Två	år	 av	 idogt	 forskande	 resulterade	 i	boken,	 som	
kom ut hösten 2014. Den består av två delar. Den 
första	beskriver	arkeologiska	fynd,	som	talar	om	att	
bygden	var	befolkad	redan	för	14000	år	sedan.	I	den	
delen	finns	också	utdrag	ur	 sockenstämmoprotokoll	
och	 kyrkoarkiv,	 nedtecknade	 av	 dem	 som	 levde	 i	
socknen från 1600- till mitten av 1800-talet.
Andra	delen	handlar	om	socknens	historiska	hemman	
med utgångspunkt från laga skiftesprotokollen från 
1847	till	1851.	
Det	är	ingen	stor	bok,	med	sina	107	sidor.	Men	väl-
digt	innehållsrik.	Där	står	om	den	medeltida	kyrkan,	
kyrkogården,	skolan,	prästavägen	och	färjan	vid	sun-
det. Man kan läsa om de allvarliga ”socknamännen”, 
som beslutade om allt och allas väl och ve.

Om	”kolerasjukhuset”	som	inrättades	i	”den	nya	stu-
gubyggnaden	i	Sjörred”,	men	som	dessbättre	inte	be-
hövde tas i bruk.
Man får också ta del av gripande människoöden, som 
nästan	gör	en	tårögd,	bl.a	pigan	Johanna	Svensdotters	
två	oäkta	barn,	som	flyttades	runt	i	socknen	i	nio	år.	
Om	Peter	på	Bossgården,	som	är	klockringare	och
vaktmästare	 i	 kyrkan,	 men	 i	 husförhörslängden	
betecknas som ”fånig”.
Om	Anders	 Fyhr,	 vilken	 under	 23	 år	 tjänat	 landet	
som	soldat,	deltagit	i	fyra	fälttåg,	blivit	sårad	och	vid	
avsked	fått	gott	vitsord,	men	som	75	år	gammal	får	
sluta sitt liv som ett av socknens fattighjon. 

Birgit	 Larsson	 skriver	 också	 i	 sitt	 förord	 att	 boken	
kanske	kan	vara	intressant	för	flera	än	barn	och	barn-
barn.	Undertecknad	har	 inte	den	minsta	anknytning	
till Finnekumla, men har läst den med stor behåll-
ning.

Boken	kostar	100:-	
hos	Vegbyortens	Hembygdsförening
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Ordförande,	Anna-Lena	Hultman,	hälsade	välkommen	
och berättade om föreningens ambitioner inför fram-
tiden.
Representanter för grannföreningarna och Västgöta 
Genealogiska	 förening	 uppvaktade.	Vi	 säger	 ett	 stort	
tack. 
Från	Kinds	Forskarklubb	fick	vår	förening	en	cd	med	
uppteckningar	från	Östra	Frölunda,	av	Axel	Johansson,	
Hid. En man med många järn i elden. Han var dräng, 
skogsarbetare,	taxi-	och	busschaufför,	kyrkvaktmästare	
och	byns	herrfrisör.	Dessutom	folklivsforskare.	Skivan	
omspänner	drygt	ett	hundra	år	 tillbaka	 i	 tiden	 i	Östra	
Frölunda,	med	uppgifter	och	berättelser	om	bebyggelse	
och	livsvillkor	i	bygden.
Cd	skivan	finns	att	låna	i	Konkordiahuset.

Kvällens höjdpunkt, vid sidan av smörgåstårtan, var 
Ted	Rosvalls	trevliga	kåseri.

Först	 fick	 vi	 en	 liten	 historielektion,	 med	 avstamp	
i Sveriges stormaktstid, fram till 1800-talets fattig-
Sverige, då den stora utvandringsvågen började. Från 
år	 1814	 fick	 Sverige	 äntligen	 fred,	 vilket	 gjorde	 att	
folkmängden ökade. Samtidigt blev det svårare att 
klara försörjningen. Detta blev, bredvid religiöst för-
tryck	och	stränga	vintrar,	en	orsak	till	att	människor,	i	
stora skaror lämnade landet.

Åren	1851	-1910	utvandrade	1,5	miljoner.	De	flesta	till	
Amerika.	Ett	par	hundra	tusen	kom	tillbaka.	Flest	for	
från	Göteborg.	
Chicago blev en av de stora samlingspunkterna för 
svenska invandrare. En bit in på 1900-talet bodde där 
över 60,000 svenskfödda. Räknade man med deras 
barn,	 så	 fanns	 det	 över	 150,000	 svenskättlingar	 där,	
vilket gjorde Chicago till Sveriges tredje stad. Större 
än Malmö.

Så	lite	skvaller	från	inspelningarna	av	TV-serien	”Vem	
tror du att du är”. 
Vi	som	med	stort	intresse	följt	programmen	vet	att	Ted	
Rosvall	 medverkat	 i	 de	 allra	 flesta.	 Därför	 hade	 han	
mycket	 intressant	att	berätta	om	huvudpersonerna,	på	
sitt	rappa	trevliga	sätt.	Här	bara	ett	litet	axplock.

Det	var	till	exempel	Magnus	Härenstam	som	trodde	sig	
ha adliga rötter. Men trots ett idogt sökande i anorna, då 
man	till	och	med	tog	den	moderna	DNA-tekniken	till	
hjälp, fanns inget som talade för detta, vilket Magnus 
sa sig få försöka leva med.

Det firades med ett samkväm 
fredagen den 14 november 2014 
i Timmele församlingshem. 
Omkring femtio medlemmar mötte upp, 
och kvällen blev trevlig och gemytlig.
Text: Maj-Britt Johansson

Ulricehamnsbygdens Forskarklubb 
 har funnits i 30 år
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Rapparen	Dogge	Doggelito	 uttryckte	 sig,	 till	 en	 bör-
jan, en smula nonchalant om släktforskning, och inför 
besöket på något gammalt dammigt arkiv, men blev, då 
han upptäckte namnen på sina släktingar, i böckerna, 
eld och lågor.

Lotta	Ramel	undrade,	efter	en	tur	till	Skånska
herresäten, varför inte ett enda litet slott kunnat ramla 
ner på henne.

Ett	klick	på	datorn,	en	ny	kändis	på	vita	duken,	och	nya	
intressanta kommentarer.
Marie Richardsson upptäckte att hon, på sin mammas 
sida,	är	femmänning	med	Tage	Erlander.

Programmet med Christer Sjögren spelades delvis in 
i	 Stockholms	 storkyrka,	 under	 förberedelserna	 inför	
kronprinsessbröllopet. 

Mårten	Palme	trodde	sig	ha	rötter	till	Gustav	Vasa	på	
fars-	och	Kristian	Tyrann	på	morssidan.	Gustav	Vasa,	ja	
det stämde, men till Kristian fanns, kanske till Mårtens 
lättnad inga spår.

”Deckardrottningen”	 Camilla	 Läckberg,	 försökte	 få	
klarhet	i	ett	mystiskt	självmord	i	släkten.
Och	Petra	Mede	fick,	till	sin	förfäran,	veta	att	hon	haft	
skarprättare bland sina förfäder. 
Sju	serier	är	avverkade	och	en	ny	är	klar	att	sändas.	Det	
ser vi fram emot!

    ”Det kan vara knepigt att få människor att ställa upp” 
berättade föredragshållaren. ”Många tillfrågade är inte 
intresserade,	och	aktiva	politiker	får	inte	vara	med.	Jag	
har	flera	på	min	önskelista.	Jag	har	nästan	tänkt	föreslå	
mig själv ”sa han.

Han berättade också att det är ett stort hemlighetsmak-
eri inför researchen av programmen. En gång var det 
på landsarkivet i Vadstena, beläget i slottet, som han 
stämt möte med huvudrollsinnehavaren. Då de hit-
tat vad de sökte och kom ut på ”slottsgården” möttes 
de, till sin förvåning, utav ett uppbåd av journalister 
och fotografer från olika tidningar. Någon måste ju ha 
läckt!
Vi	fick	veta	att	Tyskland	är	ett	svårt	land	att	forska	i.	
Detta beror på att nazisterna bara tolererade arier. Om 
någon	 t.ex.	 sökte	 ett	 arbete	 eller	 tänkte	 gifta	 sig,	 då		
var vederbörande tvungen att släktforska för att kunna 
bevisa sig inte ha judeblod. På grund av detta råkade 
släktforskningen	tyvärr	i	vanrykte.

Det blev, som sagt, en riktigt trevlig kväll. Nu får vi väl 
se	framåt,	och	ta	nya	friska	tag.
Vi	har	 ju,	 som	Anna-Lena	 sa,	 ambitioner	 inför	 fram-
tiden.
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Text Maj-Britt Johansson

Forskarporträttet

Hugo Isaksson
”Jag	var	nummer	tio	och	yngst
i	syskonskaran.	Min	äldsta	syster 

kunde ha varit min mor.”

En av de allra tidigaste medlemmarna i vår for-
skarklubb	 är	 nog	Hugo	 Isaksson	 i	 Timmele.	 Därför	
vill jag nu gärna sätta fokus på honom, i vår serie av 
forskarporträtt.

Hugo	föddes	 i	november	1925	på	den	ena	av	de	 två	
Brunseredsgårdarna	i	Liared.	
”Vi	var	en	stor	familj”,	säger	han.	”Jag	var	nummer	tio	
och	yngst,	i	syskonskaran.	Min	äldsta	syster	kunde	ha	
varit min mor. Hon var född 1902. Våra föräldrar hette 
Rikard	och	Alma	Isaksson	födda	1875	resp.	1879.	Far	
gick	bort	1946,	i	en	ålder	av	71	år.	Medan	mor	som	av-
led 1980, nådde den aktningsvärda åldern av 101 år.”

”Far	var”,	säger	Hugo,	”då	vi	växte	upp	väldigt	myck-
et ute på olika uppdrag. Han var politiskt aktiv, och 
ordförande i ett par olika nämnder. Han höll auktioner, 
hjälpte folk med deklarationer, och var en allmänt be-
trodd	man.	Mor	och	min	äldsta	syster	sydde	kläder	åt	
folk.	Det	tyckte	jag	var	tråkigt.	När	det	skulle	provas,	
då	fick	inte	jag	vara	inne.

1931	köpte	min	 näst	 äldsta	 syster,	 och	 hennes	man,	
den	 andra	 gården	 i	Brunsered.	De	 hade	 barn,	 jämn-
gamla	med	oss	yngsta	i	vår	familj,	och	vi	fick	lekka-
mrater.” 
”Efter skolan ” fortsätter han ”var min önskan att få gå 
på folkhögskola. Men det blev inte så.

Det var krigstid, med beredskap för mina bröder och 
jag behövdes hemma på gården. Det blev studiecirklar 
hos	SLU.	Men	det	var	också	bra.	Där	fick	man	lära	sig	
mötesteknik.” 

Efter	värnplikten	vid	A6	i	Jönköping,	slog	Hugo	in	på	
en	ny	bana.	
Han	 köpte	 taxistationen	 i	 Folkabo.	 I	 samma	 veva	
råkade den traktens brevbärare bli sjuk, och en ersät-
tare behövdes. Eftersom Hugo inte hade så många 
resor	med	sin	bil,	åtog	han	sig	även	den	sysslan.		Men	
nu var han förlovad. Hans blivande fru, Doris, som 
han	 hittat	 i	Knätte,	 jobbade	 på	 fabrik	 i	Ulricehamn.		
De ville ha något bättre att satsa på.

1950	 gifte	 de	 sig,	 flyttade	 till	Timmele	 och	 övertog	
taxistationen.	 Eftersom	 där	 var	 två	 bilar,	 tog	 Doris	
också	 trafikkort,	 och	 började	 köra.	 Tack	 vare	 detta	
kunde	Hugo	 även	 här	 kombinera	 taxijobbet	med	 en	
tjänst som lantbrevbärare, med en rutt över Älmestad 
och Murum. Ett ansvarsfullt arbete, på den tiden, med 
alla pengar som skulle hanteras. 

1952	fick	de	en	dotter	och	två	år	senare	en	son.	Det	
fanns	 inget	 ”dagis”	 i	 Timmele,	 utan	 Doris	 fick	 ha	
barnen	med	sig	i	bilen	vid	sina	körningar.	Både	då	hon	
körde skolbarnen och på sjukresor. ”Men”, säger hon, 
”det var ju inga bälten på den tiden. Vi hade väl någon 
form	av			barnstol,	som	vi	krokade	på	ryggstödet,	och	
ibland var de på golvet.”

1959	 överlät	 de	 sin	 taxistation	 till	 en	 ny	 ägare,	 och	
tackade istället ja till ett förslag de fått redan tidigare. 
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Släktforskardagarna 
Augusti 2015 i Nyköping 

Årets tema är “Ett gods - en värld”

Samåkning med buss tillsammans med Falbygdens släktforskare

Nämligen att installera en bensinpump ute vid vägen. 
Den kom att vara kvar fram till 1994. Säkert har ”tim-
meleborna” otaliga gånger ”fått Shell vid den tappen”. 

Hugo Isaksson kom att bli postverket trogen fram till 
pensionen,	1988.	Vad	skulle	han	syssla	med	sedan?	Jo	
eftersom han alltid varit intresserad av bilar, ordnade 
han nu i anslutning till villan, en liten verkstad försedd 
med	lyftanordning	och	nödvändiga	prylar,	för	att	kun-
na	hjälpa	släkt	och	vänner,	då	de	fick	bilproblem.

Intresset för släktforskning kom tidigt. Han ville ju 
veta mer om släktens historia. Och om fädernegården, 
som funnits i släkten i sju generationer, allt sedan 
1700-talet	 då	 den	 förste	 brukaren	 står	 skriven	 som	
Håkan	i	Brunsered.	Nuvarande	ägare	är	Anne	Sörbö,	
Hon	är	Hugos	systerdotters	dotter.	
En	odlingsdel	av	gården	kallades	kyrkåkern,	vilket	ty-
der	på	att	det	troligen	en	gång	i	tiden	funnits	en	kyrka	
på ägorna. Men det är nog, säger Hugo, väldigt länge 
sedan. Fast det hände att man hittade lämningar, som 
liknade grundstenar, då man brukade jorden.  

Både	Hugo	 och	Doris	 har	 varit	 föreningsmänniskor,	
och	intresserade	av	hembygden.	Och	en	diger	lista	på	
förtroendeuppdrag	har	det	blivit:	

Tjugofyra	 år	 som	 kassör	 i	 Timmele	 Hembygds-
förening.  
Sju år, från 2006, som kassör i Västergötlands Hem-
bygdsförbund.	De	två	första	åren	där	var	han	även	ord-
förande.	Den	sysslan	var	han	dock	väldigt	tveksam	till.	
Det	var	 ett	 stort	 förbund	och	han	 tyckte	 inte	 att	 han	
hade den rätta kompetensen. 

I	 Samlarklubben	 Tre	 Rosor	 svingade	 han	 klubban	 i	
hela trettio år, från 1983. Och i vår forskarklubb var 
han revisor i några år.
Dessutom har han, tillsammans med Doris, i många 
år tjänstgjort i lokalavdelningen av Motorförarnas 
Helnykterhetsförbund,	som	”husfar	och	husmor”.
År 2013 lade ha dock både klubba och kassaböcker på 
hyllan,	och	undanbad	sig	omval	i	samtliga	föreningar.	

Både	Hugo	och	Doris	har	haft	mycket	att	berätta,	och	
Doris har bjudit på kaffe med jättegott doppa. Vi har 
haft	ett	par	riktigt	trevliga	timmar,	i	den	fina	villan	på	
Ådalsvägen, Men nu börjar det bli dags att tacka för 
mig.
”Du	har	hunnit	med	väldigt	mycket	i	ditt	liv”	säger	jag	
” men du har ju också haft en duktig fru”. 
”Ja	det	har	jag”	säger	Hugo	med	eftertryck.

Falbygdens släktforskare har beslutat att anordna 
en bussresa till Släktforskardagarna i Nyköping 
lördagen den 29 Augusti.

Avresa	från	Rasta	(Motell	Ålleberg)	Falköping
kl. 06.30. Hemresa ca kl. 16.00,
åter i Falköping vid ca 20.30 tiden.
Vi	beräknas	vara	framme	i	Nyköping	vid	10	tiden	på	
förmiddagen.
Tag	med	egen	fika	för	resan	dit,	lunch	finnns	att	köpa	i	

anslutning	till	mässan	eller	ute	på	byn,		under	hemresan	
finns	s.k.	“bussfika	“	att	köpa.
Om	du	vill	ha	“bussfika”	på	hemresan	skall	du	beställa	
det i samband med anmälan, kostnad 30 kr per person.
Kostnad	 för	 resan	 är	 beräknad	 till	 ca	 250-300	kr	 per	
person för bussen, beroende på hur många som åker 
med på resan, inträdet till mässan är 60 kr.

Anmälan	 görs	 till	 Lennart	 Lans	 på	 llans@spray.se			
eller	telefon	070-5195523	senast	den	15	Juni.



FORSKARHJÄLP
Stadsbiblioteket i Ulricehamn - måndagar ojämna veckor 
15:00 - 18:30

Konkordiahuset i Hössna - tisdagar 16:00 - 19:00
layout björn hallberg

Mars  
22/3 kl. 15.00 
Årsmöte 
Konkordiahuset, Hössna 
Bengt-Åke Wiik berättar och visar bilder från gamla Ulricehamn

Maj
11/5  kl. 18.00  
Konkordiahuset, Hössna 
En kvällskurs i gårdsforskning, du får tips och råd 
pris 100:- / person 
Anmälan senast den 7 maj till Anna-Lena Hultman

Maj 
17/5 kl. 9.00 
Gökotta i Stegerhult, Liared 
Lillemor Holmberg berättar om gården och Gerda Stomberg 
Fika medtages 

Till hösten planeras ett föredrag av Kristina Helmby 
Det kommer att handla om barnhusbarn 
Vi återkommer med närmare information om detta.

Lördag 21 mars 

Släktforskningens Dag  

Tema  Norden 

Med syfte att uppmärksamma de 

förbindelser med de nordiska

grannländerna som många

möter i sin släktforskning

Glöm inte att titta

på Kopplingen i 

Ulricehamns Tidning 

på tisdagar!

Släktforskningskurser  

 

 Nybörjare och fortsättning 

 Anmälan till Vuxenskolan 

0321-35022

Tidningsredaktionen efterlyser!  

Fler skribenter till

medlemstidningen.

Allt är välkommet;

notiser, fotografier,

händelser m.m 

Kontakta redaktionen!    


