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Bland sommarens höjdpunkter blickar jag nu tillbaka på två veckor med 
svenskamerikaner. Först var det Swedish Genealogy & Culture Trip 2015 
på Mössebergs kurort i Falköping, och sedan Home coming week på Årås 
i Kölingared.
Home coming week, Hemvändarvecka, i Kölingared var något unikt. Efter 
att jag hållit ett föredrag för Bygdegårdsföreningen Årås kvarn diskuterade 
vi den enormt stora utvandringen från Kölingared.
 - ”Tänk om vi kunde bjuda in ättlingar till alla dessa 825 utvandrare, att 
komma tillbaka till sina rötter!”

Sagt och gjort! Vi lyckades forska fram 200 adresser till utvandrarnas 
ättlingar. Ett trevligt brev med inbjudan till hemvändarvecka på Årås 
kvarn i Kölingared 18-24 juni skickades ut. Dessa brev resulterade i 13 
amerikanska deltagare, uppdelade på 4 familjer, kunde hämtas upp med 
buss på Landvetter. 
Sedan följde en vecka späckad med aktiviteter. Det var naturligtvis 
midsommarfirande på Årås kvarn med blomsterplockning, klädning av 
midsommarstång, lunch med sill och potatis och dans på dansbanan. 
Veckan fortsatte sedan med utflykter till Åsle Tå och Ekehagens 

Forntidsby, stadsvandring 
i Ulricehamn, gudstjänst 
i Kölingareds kyrka med 
efterföljande kyrkkaffe, 
besök i Kölingareds skola 
och hembygdsgård, Vinsarps 
stenhus och trädgård, 
Kronogården i Kölaby och 
slåtter vid Marbohemmet. 
Det blev också släktforskning 
med utgångspunkt från 
deltagarnas egna släkter och 

utflykt till platser i Kölingared där deras förfäder bott före emigrationen. 
Vi var således runt på Gullskog, Söruddabygget, Flårekulla, Lillås m fl 
ställen. En mycket uppskattad programpunkt var då de 4 familjerna blev 
hembjudna på middag hos några av arrangörerna. 

Det kan tyckas vara dålig utdelning med 13 personer som resultat av 200 
utskickade brev, men det blev en helt lagom grupp. Jag vågar inte tänka på 
hur vi skulle klarat det hela om många, många fler hade kommit! 
Kanske kan detta arrangemang locka många fler återvändare till Kölingared.

Anna-Lena Hultman

Hemvändarvecka i Kölingared
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Glöm inte att meddela  

om du har flyttat, så vi kan skicka 
medlemstidningen till rätt adress!
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ANTECKNINGAR från årsmötet
Söndagen den 22 mars 2015 i Konkordiahuset, Hössna

Föreningsuppgifter
 Ulricehamnsbygdens Forskarklubb

 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

Mötet började med att Bengt-Åke Wiik berättade och visade bilder från gamla Ulricehamn, fram till nutid.
Sedan följde kaffeservering och årsmötesförhandlingar.

Ordf. Anna-Lena Hultman öppnade mötet.
Till mötesordförande valdes Anna-Lena Hultman och till sekreterare Inga Josefsson.
Till justeringsman valdes Yvonne Henriksson.

Revisionsberättelsen visade att föreningens ekonomi är god, räkenskaperna väl skötta och i god ordning. 
Föreningens styrelse beviljades ansvarsfrihet.

Till ordförande, för ett år, om valdes Anna-Lena Hultman. Styrelsen i övrigt består, efter omval, av Maj-Britt 
Johansson, Inga Josefsson, Monica Hållander-Öhnell, Ingrid Linnarsson och Susanne Ferm. 
Till suppleanter valdes Inga-Lisa Ahlstrand och Lennart Engqvist.
Göran Efraimsson och Lennart Wasling omvaldes till posterna som revisorer. Omval även av suppleanterna 
Berit Andersson och Harald Ljung.
I valberedningen är Roger Jarvid för tillfället ensam.  Styrelsen fick i uppdrag att ta fram ytterligare en person.
Mötet beslutade en höjning av årsavgiften för 2016 till 150 kr. för enskild medlem och 50 kr. för familjemedlem. 
Höjningen beror delvis på att posten höjt portot till det dubbla för utskicket av medlemsbladen.
Släktforskarförbundets riksstämma hålls i år i Nyköping.  Anna-Lena Hultman, med Maj-Britt Johansson som 
suppleant, kommer att bevista den, från vår förening.

Planerad verksamhet:
*Två nybörjarkurser i släktforskning hålls under våren.
*Måndagen den 11 maj kvällskurs i gårdsforskning i Konkordiahuset, Hössna.
*Söndagen  den 17 maj Gökotta i Stegerhult, Liared.
*Till hösten planeras ett föredrag, som kommer att handla om barnhusbarn.
*Forskarhjälpen fortsätter på stadsbiblioteket Ulricehamn och i Konkordiahuset.
*Registren över gårdfarihandlare och handelsbetjänter kommer att läggas in på skiva.

Mötet som besöktes av ett 40-tal personer avslutades, efter utdelning av lotterivinster, av ordföranden.

Bäste Medlem,
Du har väl inte glömt 

att betala medlemsavgiften...?

Vi bifogar en inbetalningsblankett
till er som vi saknar. 

 

hösten 2015
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Gårdsforskning
Text Anna-Lena Hultman

Utdrag ur lagfartboken för 
Alhammar Övre i Tvärred visar 
mantal, fastighetsbeteckning, 
köpare 1887 och säljare.

Välkommen att lära mer om Gårdsforskning / Gårdsgenealogi 
Kursen omfattar tre gånger med start 26/10 
Mer information på sista sidan

hösten 2014 

hösten 2015

Den släktforskare som hållit på länge har forskat bakåt så 
långt det går att komma och har nog även letat upp alla 
bryllingar och andra besläktade personer. Man har också 
hittat alla emigranterna och deras ättlingar och man har 
grävt i krigsarkivet efter uppgifter om soldater. Då kanske 
det är dags att pröva gårdsforskning.

Gårdsforskning, eller gårdsgenealogi, är en kombination 
av hembygdsforskning och släktforskning där man på olika 
sätt följer en gårds historia. Det kan låta enkelt, men kan 
ibland vara ganska knepigt. Man kan inrikta sig på alla 
ägare av en gård bakåt i tiden, eller kanske kombinerar det 
med både ägare och brukare/boende. Här koncentrerar jag 
mig på ägare.
Källmaterialet för gårdsforskning blir mer och mer 
tillgängligt online, men besök på landsarkiv är nog ett måste 
för att komplettera.
Att följa en gårds historia i enbart husförhörslängder kan 
vara vanskligt, särskilt om gården ligger i en by, så det får 
bli en kombination av många olika källor för att klargöra 
hur det verkligen förhållit sig genom tiderna.
Börja i nutid. Jag rekommenderar att man börjar i 
nutid och går bakåt. Då är det bra att ha tillgång till 
fastighetsbeteckningen. Fastighetsbeteckningarna tillkom i 
början av 1900-talet, men gjordes om på 1970-talet. 

Ägare 1933-1980  
SVAR har Fastighetsböcker 1933-1980-talet. Här finns 
alla Sveriges fastigheter med säljare och köpare vid varje 
fastighetsförsäljning. 

Ägare  1875-1933  
Detta finns också hos SVAR under rubriken 
Lagfartsböcker 1875-1933. Även här hittar man alla 
köp och försäljningar under perioden, men även uppgifter 
längre tillbaka i tiden, när säljaren uppger sin åtkomst av 

gården. 
Här finns också varje avstyckning som gjorts från 
stamfastigheten. När perioden börjar är det hemmanstal som 
gäller, t ex ¼ mantal, 1/8 mantal osv. men ofta även om uppgift 
om vilken fastighetsbeteckning det blev i början av 1900-talet.  
 
Ahlhammar Öfregården ¼ mantal blir Alhammar Öfre 1:2. 
Med hjälp av Fastighetsböcker och Lagfartsböcker får 
man uppgift om datum för lagfart och kan med hjälp 
av det hitta lagfarter och köpebrev med alla detaljer.  

Hemmansklyvningar och arvskiften kan göra att fastigheter 
splittras upp och mantalen kan bli väldigt krångliga, t ex 
65/2788 mantal. Då får man gräva upp gamla kunskaper 
från skolan om hur man räknar bråk.

Före 1875 är det småprotokoll och domböcker som 
innehåller uppgifter fastigheterna. Det kan variera i landet 
hur handlingar om köp och försäljningar hanterats. Det är 
in alla fall häradsrätterna och rådhusrätterna som beviljat 
lagfarter, eller ”fasta” eller ”skaft och skötning” som det 
hette tidigare. 
Uppbud 
Gårdar på landsbygden skulle uppbjudas vid 3 ting innan 
lagfart kunde meddelas. Vid uppbud ropades försäljning ut 
vid tinget och släktingar med bördsrätt kunde få möjlighet 
att lösa in gården. Vid första uppbudet inlämnades 
köpekontraktet, något som kan ge intressanta uppgifter om 
villkor som t. ex undantag och köpesummor. 

Ovanstående källor ger ägarlängden bakåt i tiden, om man 
har tur ända till 1600-talet.
Det finns dock många fler källor att ösa ur för att få en fyllig 
gårdshistoria, t ex lantmäterihandlingar, mantalslängder, 
bouppteckningar, inteckningsprotokoll och naturligtvis 
även kyrkböckerna. 
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Släktforskardagarna 2015
Text Maj-Britt Johansson 

Nyheter från Arkiv digital

hösten 2015

Så får vi lägga årets släktforskardagar med tillhörande 
riksstämma, arrangerade av Nyköping-Oxelösunds 
släktforskarförening, till handlingarna. 
Temat var i år ”Ett gods – En värld” och platsen för 
evenemanget var Nyköping. En utav Sveriges äldsta 
städer, med Nyköpingsån som ringlar sig genom de 
centrala delarna, för att slutligen falla ut i havet, och den 
gamla kungaborgen Nyköpings hus, som blivit stadens 
landmärke. Vem har inte hört talas om gästabudet då 
kung Birger vid festens slut låste in sina bröder Erik 
och Valdemar i fängelsehålan och kastade nyckeln i ån.
Släktforskarförbundets riksstämma, där jag fått 
förtroendet att vara vår förenings representant, hölls på 
”Sunlight hotel, conference and spa”. En anläggning 
som också har en historia.
Huset byggdes ursprungligen 1918 av SKF, och man 
tillverkade kullager här fram till 1925, då huset gick 
i nya händer. Det nya företaget, AB Sunlight, startade 
tillverkning av tvål och tvättmedel. Radion, Vim, Via 
och Surf. Och det var här den gjordes ”Tvålen som 9 
filmstjärnor av 10 använde”, Lux toalettvål. 1992 gick 
fabriken i Nyköping, till mångas sorg, i graven. Och nu 
finns där istället Nyköpings största hotell.
Släktforskardagarna vilka startade med vacker sång 
och musik, och invigningstal av landshövding Liselott 
Hagberg. var förlagda till Rosvalla – Nyköpings 
Arenor. 

Här fanns, som vanligt, mycket att både titta på och 
lyssna till. 60 utställare och 3 intressanta föredrag 
parallellt under båda dagarna. Några spelades in av 
TVs Kunskapskanal, och kommer att sändas i höst. 
Min favorit var Kalle Bäck, som på sitt humoristiska 
sätt föreläste om ”Torpare och backstugusittare under 
1800-talet” 
På lördagen då publiken uppgick till 3.500, var kön till 
entrén på morgonen omkring 300 meter lång. Även till 
föredragen var köerna långa, och armbågarna ibland lite 
vassa. Totalt hade båda dagarna cirka 5.000 besökare.
Nästa år är det Umeå som gäller. Då är temat ”Fjällen, 
skogarna, älvarna och människorna.”

Arkiv Digital fungerar ungefär som en resebyrå. 
Vi ordnar allt som behövs för en bekväm resa. Men 
med oss reser du i tiden, inte i rummet. Välkommen 
ombord! På släktforskar-dagarna gör vi ett avstamp 
mot framtiden med en ny programvara, register och en 
del andra spännande saker.
Register: Vi har märkt att många som vill börja 
släktforska har svårt att komma in i 1900-talets material 
(kyrkböckerna) på grund av sekretessreglerna. Vi har 
försökt hjälpa till på vägen genom att fotografera av 
mantalslängden 1941, för att till viss del täcka luckan.
Nu tar vi steget fullt ut genom att till en början 
presentera ett antal register som underlättar letandet.
Sveriges befolkning 1950. Innehåller strax över 7 
miljoner poster, och med enkla sökningar hittar man 
snabbt vad man letar efter. Man hittar lätt ytterligare 
en generation bakåt och kan då oftast komma in i de 

vanliga kyrkböckerna.
Sveriges befolkning 1960: Innehåller ungefär 7,4 
miljoner poster.
Sveriges befolkning ca 1880 – 1920: Är ett unikt 
register över alla som bodde i Sverige under dessa 
40 år(undantaget Stockholm). Drygt 48 miljoner 
poster. Varje person är registrerad på varje ställe hen 
finns i församlingsboken eller husförhörslängden. 
Man hittar lätt vad man letar efter, kanske försvunna 
personer. Förutom varje person med födelsedatum och 
födelseort finns även familjerna registrerade, samt så 
klart uppgifter om vigsel och död.
Fotografering: Sedan tidigare är alla bouppteckningar 
från äldsta tid till 1900 fotograferade. Just nu håller vi 
på med 1901 – 1960.
Värnpliktskort och stamkort för alla män vilka 
mönstrade som värnpliktiga 1902 – 1941.

Medlemmar från Västgöta  genealogiska förening
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Text Maj-Britt Johansson 

Efterlysningen gav resutat!

Bröllopsfotografiet från Timmele

hösten 2015

Vilka är brudparet, undrade frågeställaren. Tack vare 
värdefulla upplysningar från Inga Josefsson och Lennart 
Engqvist vet vi nu. Precis som vi trodde är detta Fritz 
Hugo Forsberg, arrendator i Häljesgården Timmele och 
Jenny Maria Johansson, föreståndarinna på Timmele 
ålderdomshem. De vigdes 1923.06.02. Vigselförrättare 
var Claes Wilhelm Uggla, vikarierande komminister i 
Timmele. 

Jenny Maria f. 1892.09.12 i Sveaborg Timmele, var 
dotter till Ida Christina Johansdotter. f. 1859 i Marbäck 
och Janne Johansson Brink f.1860 i Tranemo.
Ida Christina var dotter till mjölnaren Johan August 
Josefsson (1832- 1922) och Maria Charlotta 
Berndtsdotter (1837- 1922) Hon hade åtta syskon. En 
liten bror dog tre år gammal i mässling.

Sex av syskonen utvandrade mellan åren 1890 och 1901 
till Norra Amerika. En syster flyttade 1883 till Borås.
År 1886 gifter sig Ida och Janne. Men redan den 13 
augusti 1898 dör Ida i lungsot, efterlämnande fem små 
barn, där det minsta bara är två år. Janne flyttar nu, med 
sin familj till Rönnekärr, under Ubbarps Arvidsgård 
Vist. Där bor hans föräldrar, soldaten Johannes 
Svensson Brink och Magdalena Maria Johansdotter.
 
Janne emigrerar dock redan i början av år 1900, från 
socknens slut i Vist, till Norra Amerika.

Hur går det då för hans barn? 
1903 reser Karl Johan och Hulda Elisabeth, också från 
socknens slut i Vist, till Amerika. 16 och 14 år gamla. 

Den yngste, Erik Yngve, dör 1914 i tbc på Ulricehamns 
Sjukstuga, och 1921 beger sig Gunnar Oskar till Norra 
Amerika. Så var det Jenny Maria? Hon var sex år 
då mamman dog. År 1910 står hon skriven hos sina 
morföräldrar i Sågorna Timmele. Troligen växte hon 
upp hos dem. 

Brudgummen, Fritz Hugo Forsberg f. 1891.09.29 i 
Hössna, hade fyra syskon. Han var son till 
Per Adolf Forsberg f. 1860 och Augusta Fredrika 
Andersdotter f. 1860 i Humla.

Fritz kom i november 1922 till Häljesgården Timmele. 
På fotot är brudparet och alla gästerna samlade framför 
Timmele ålderdomshem, där bruden hade både sitt 
arbete och sin bostad. Närmast brudgummen sitter hans 
syster Anna Forsberg. Hon var hushållerska åt sin bror.

De andra syskonen är säkerligen med på fotot, 
kanske även många hössnabor. Men eftersom Jennys 
morföräldrar år 1922, med ett halvårs mellanrum, avled 
på ålderdomshemmet, fick de inte uppleva bröllopet.

I samband med giftermålet flyttade Jenny till 
Häljesgården, och i mars 1924 flyttade makarna till 
Herrljunga Nedregården. Där föddes deras dotter Eva 
Birgitta 1925. År 1927 flyttade den lilla familjen till 
Hov i Älvsborgs län.
En titt i dödboken visar att Jenny avled 1962.05.26, 
medan Fritz levde till 1985.09.05.
Båda då skrivna i Herrljunga.

Och nu undrar vi: 
Är det någon som känner igen huset 
på nästa sida ?
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hösten 2015

På baksidan finns texten: 
“ June 1959, cottage close to mothers church 
in Sweden, Hökerum, S. Ving Province.” 

Detta fotografi fanns i en bok på pastortsexpedittionen hos First Lutheran Church I Rock Is-
land, USA. 
Om ni har några uppgifter om detta, så kontakta gärna redaktionen, se sid. 2 

3 msk mjöl
8 l. oskummad ljummen mjölk 
och 2 msk ostlöpe blandas. 
Rör om i 5 min.
Låt stå en kvart, och rör igen tills ostmassan 
sjunker.
Slå bort vasslan och finfördela den torra 
ostmassan. 

Tillsätt 4 ägg, ½ liter mjölk, 3 msk socker och 
några malda bittermandlar.
Grädda i en smord kopparbunke i svag 
ugnsvärme i en till en och en halv timme. 

Gerda skänkte varje år en ostkaka till Liareds 
Missionsförsamlings försäljning.

Gerda Stomberg´s  ostkaka för 10 personer 
Läs vidare på sid. 14



Sveriges befolkning 1910 
  Sveriges befolkning 1910 har lanseras på Släktforskardagarna i Nyköping 28–29 augusti
  och finns till försäljning hos Släktforskarförbundet;  http://rotterbokhandeln.se
 Den finns både på dvd och usb och fungerar med både Windows och Mac.
 Pris:600 KR
 Medlemspris: 560 KR
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Nyheter från

hösten 2015 

Mantalsforska

Mantalslängder är en källa till kunskap som är särskilt 
tacksam att undersöka när kyrkoarkiven inte finns eller 
inte kan ge besked om personförhållanden före vår 
egen tid.
Hur många barn till Anders och Brita var i livet 1769?
När och från vem övertog Nils Asptorpet?

I det omfångsrika materialet stöter man på mer än bara 
renodlat när-var-hur: lanthandelsföreståndarinnans 
namnteckning, antalet fönster på Ambjörnsgården, 
provinsialläkarens beskrivning av pigan Annas 
skröplighet..
Författaren Magnus Bäckmark, Österåker, är verksam 
som uppdragssläktforskare sedan 1998 och redaktör 
för Svenska Släktkalendern.

Pris:265 KR
Medlemspris: 235 KR

Beställningsfotografering 
av Domböcker från Arkiv Digital

Domböcker, alltså gamla rättegångsprotokoll, är ett 
mångsidigt och spännande källmaterial. Du hittar 
släktingar som varit trätgiriga eller i slagsmål, men 
också värdefull information om byarnas historia 
och om hur samhället fungerade i äldre tider. Tinget 
var inte bara domstol utan också i vissa avseenden 
dåtidens kommunfullmäktige. Och letar du fäder till 
utomäktenskapliga barn, avslöjas de många gånger i 
domböckerna.
ArkivDigital har en särskild tjänst – 
beställningsfotografering – som gör det möjligt att få 
just de domböcker som du är intresserad av tillgängliga.
Priset är 195 kronor per volym. Inom 60 dagar från det 
att betalningen är gjord, finns de beställda volymerna 
tillgängliga i ArkivDigital; inte bara för dig, utan för 
alla användare.

Släktforskning i Norden

Sveriges Släktforskarförbunds nya serie om hur du släktforskar i Norden lanseras nu i tre delar
Finland, Danmark och Norge, alla skrivna av erfarna släktforskare som redogör för grundprinciperna

och källanvändningen i respektive land.

Medlemsförmåner
 

Ulricehamnsbygdens Forskarklubb är ansluten till
Sveriges Släktforskarförbund. 

Detta ger dig, som medlem, bra rabatt på förbundets utbud avsläktforskarlitteratur,
CD-skivor och diverse forskningsmaterial.
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Hembygdsböckerna har på senare år duggat tätt. I vårens 
nummer av vårt medlemsblad tipsade vi om Birgit 
Larsons fina bok som handlade om Finnekumla.  Och 
nu har vi glädjen att presentera ännu en ”sockenbok”. 
Den här gången är det hembygdsföreningen i Kölaby 
som i en bok på drygt 380 sidor speglar sin hembygd, 
från dåtid till nutid.

Upprinnelsen till den här boken kom år 2008 då 
föreningen bildade en arbetsgrupp med uppgift 
att komplettera en torpinventering, gjord redan på 
1970-talet. 2010 utvidgades sedan projektet, då 
man med syftet att åt framtiden rädda minnen och 
kunskaper från glömskan, startade en kartläggning av 
svunna tiders verksamheter i socknens tätort. Snart 
väcktes sedan tanken på att försöka utforma en bok. 
Mycket arbete återstod, men till första advent 2014 låg 
den klar. Ett alster som samtliga medarbetare har all 
anledning att känna sig nöjda och stolta över. 

De vackra pärmarna är prydda med foton, av 
hembygdsstugorna Högabacka, och Kronogården. 
Den senare bl.a. bekant för sitt museum och för sina 
välbesökta tipspromenader. Där finns också en bild 
av vägen fram till Trädets järnvägsstation, en populär 
samlingspunkt förr i tiden.

Boken, som är rikt illustrerad med både nya och 
äldre fotografier, innehåller mycket historik över 
Kölaby socken, och om befolkningsutvecklingen, 
föreningsverksamheten, emigranter och soldater, för 
att bara nämna en del. Samtliga gårdar och torp finns 
beskrivna, varvat med minnesbilder. 
Tätorten Trädet, som växte upp omkring 
järnvägsstationen, och fick sitt namn efter Trädets gård, 
var på sin tid ett samhälle som sjöd av företagsamhet. 
Där fanns industrier, skola och affärer av olika slag, 
bageri, mejeri, slaktare, smed, skomakare, skräddare, 
ja alla slags hantverkare. 
Och där fanns läkare och tandläkare. Allting är noga 
dokumenterat och beskrivet.
Precis som naturligtvis Trädets marknad ”Träska 
marten”, som faktiskt lever kvar ännu idag, om än i 
mycket nedbantat skick.
Om allt detta kan man också läsa i den berömde 
fotografen Roger Turessons trevliga berättelse, där han 
beskriver sin uppväxt i Trädet.
Jag måste också nämna Git Gustavssons lyriska 
skildring ”Skymningstankar från Tågården”
Till sist finns en bildsvit från Kölaby, och flera 
detaljerade kartor.

Priset på boken, som kan köpas genom 
hembygdsföreningen, är 280 kronor.

Text Maj-Britt Johansson

hösten 2015 

KÖLABY 
Speglingar av hembygden

Ett stort tack till er som lämnat bidrag till tidningen i form av artiklar, foton mm.
Vi vill gärna ha fler skribenter till medlemstidningen.

Allt är välkommet; artiklar, notiser, fotografier, händelser, m.m. 
Om ni har ett uppslag eller idé men inte har tid att skriva så hjälper vi gärna till 

Maila till: 032113066@telia.com eller yh@telia.com
eller ring Maj-Britt: 0321-13066
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Text Roger Jarvid

Jag ville gärna veta mer om mormors faster Albertina 
Maria Johansdotter. Jag visste inte så mycket om 
hennes liv i Amerika.  Hon föddes i Hållestorp, 
Blidsberg, den 23 december 1873, och  hon utvandrade 
till USA 1893, och då från Stora Alarp i Blidsberg, där 
hon varit piga ett år. Hennes far var Johannes Larsson, 
kallad Spelmans-Jonte, eftersom han var en duktig 
och uppskattad spelman på fiol och klarinett. Johannes 
dog när Albertina var elva år, och gården övertogs 
småningom av brodern Enock. Albertinas mor hette 
Christina Svensdotter, som trots att hon inte själv 
spelade, kallades Spelmans-Stina. Albertina var yngst 
av nio syskon, men några syskon hade dött som små. 
Den äldre systern Augusta hade flyttat till Amerika med 
sin familj under lite dramatiska omständigheter. Maken 
hade ekonomiska bekymmer, och åkte i förväg över 
Atlanten, och Augusta och fyra barn mellan ett och sex 
års ålder skjutsades mitt i natten  till Herrljunga station 
för vidare färd till USA. I släkten antyds att flykten mitt 
i natten var för att undkomma fordringsägare. Augusta 
lär ha hållit ordning på barnaskaran med någon form 
av rep eller koppel under resan. Att hon verkligen 
återförenades med sin mani Amerika fick släkten i 
Sverige småningom ett påtagligt bevis på. Det kom ett 
foto på familjen, och då hade paret hela 11 barn!

Hur hade det nu gått för Albertina? Jag hade också 
hört att hon skulle vara gift Hållgren, och alltså gift 
med en svensk. Att söka på Ancestry på Hållgren, 
eller Hollgren, eller Hallgren,  var lönlöst.  . Men så 
tittade jag i ett register över emigranter som varit med 
i svenska församlingar. Här hittade jag att Albertina 
skulle bott i Bedford, New Hampshire, och då hette 
Johnson.  Registret är naturligtvis utarbetat av vår 
Anna-Lena, vem annars?

Anna-Lena hade även visat att man kan söka på 
amerikanska medborgare som sökt pass, t ex för 
att resa till Sverige. Och här fick jag mer påtagligt 
napp, i alla fall kunde man misstänka att det var rätt 
person. Här hade jag äntligen nytta av födelsedatumet, 
och märkligt nog i Ancestrys olika register, är inte 
födelsedatumet så användbart. I folkräkningarna 
Census, som genomförs vart tionde år, anges bara ålder 
på personen. Men bland personer som sökt pass fanns 
en kvinna som hette Albertina Getze, född 23 december 
1873 i Westergotten, Sverige. Det skulle ju kunna vara 
Västergötland. Hon ansökte om pass 1923,  för att resa 
till Sverige. Albertinas man Edward Getze, hade dött 
året innan, 1922. En kvinna vid namn Florence Rosen 
intygade vem Albertina var.
Nu gick det lättare att leta vidare, och mycket hjälp 
har jag även fått från Anna-Lena. Så här kan jag 
sammanfatta Albertinas liv:

Hon utvandrade visserligen 1893, men återvände 
till Sverige, och kanske var det för att hämta sin 
blivande (förste) man. I en passagerarlista från våren 
1901 återfinns Albertina Hållgren, som utvandrat 
från Blidsberg. Sannolikt har hon tagit namnet efter 
födelsebyn Hållestorp. Men hon finns inte skriven i 
Hållestorp 1901, så frågan är om hon var i Sverige så 
länge. I sällskap har hon Werner Jansson, född 1876 
i Börstig. Han har utvandrat från Kärråkra, där han 
var dräng på gården Trädet.  Husbonden på gården är 
Albertinas äldre bror August.
Werner och Albertina  uppges vara på väg till 
Manchester, New Hampshire, en ort ganska nära 
Bedford. I oktober samma år gifte sig Werner och 
Albertina. I detta dokument kallas de Werner Johnson 
och Albertina Johansdotta. Werner är fabriksarbetare, 

Att fånga ett 
emigrantöde

Albertina Maria

För några år sedan anordnade Anna-Lena Hultman en emigrantkurs, där man fick 
lära sig hur man kunde söka reda på sina utvandrade släktingar i olika databaser 
och register. Det fanns en hel del att hämta från Ancestry, så vi skulle även teckna ett 
korttidsabonnemang på detta för att kunna fortsätta på egen hand.
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och enligt Anna-Lena är det troligen en bomullsfabrik, 
som var vanligt i området. Något yrke uppges inte 
för Albertina. Året efter föddes dottern Ruth, som 
dessvärre dog tre månader gammal. Nu heter familjen 
Rosen, som med svenskt uttal borde vara Rosén. Även 
stavningen Rossen kan förekomma i amerikanska 
dokument.
1904 har familjen flyttat till Chicago, och där föds 
dottern Elsa . Jag har bara kunnat hitta ett dokument 
om Elsas födelse, men hon hade en syster, Florence, 
som borde varit hennes tvilling. I Census 1920 uppges 
båda vara 15 år gamla.
Albertinas lycka blev inte långvarig. 1906 dog Werner, 
bara 30 år gammal. Systern Augusta bodde i Chicago 
och var antagligen ett bra stöd. I 1910 års Census är det 
omöjligt att hitta Albertina och döttrarna. 1915 gifter 
hon om sig med den några år äldre Edward Getze, född 
i Chicago. Det tyskklingande efternamnet berodde på 
att hans far var tysk. Familjen finns i 1920 års Census, 
och här uppges yrken. Edward är ”flagman” på ett 
järnvägsföretag, och varken Anna-Lena eller jag vet 
exakt vad detta innebär. Albertina städar i en klädaffär. 
Dottern Elsa arbetar i en detaljhandel, men Florence 
har inget arbete.
1922 avled ju Edward Getze, och 1923 sökte Albertina 
om pass för att kunna hälsa på släktingar i Sverige. 
Hon var nu amerikansk medborgare. Och här kan man 
se hur hon såg ut, även om bilden är  tämligen otydlig. 

Ögonen var blå och håret ljusbrunt. 
Nu vet vi att det är hennes unga dotter Florence, som 
intygar hennes identitet, och det står att Florence känt 
henne i 20 år.  Florence är saleslady, försäljerska.
Mormors syster Eva Brinck har berättat att hon träffat 
sin faster Albertina, när denna kom hem till Sverige 
sommaren 1923.  Men Evas minne av henne var att hon 
var ”argsinter”, så Eva mindes henne inte med någon 
större glädje. Det var hög tid för Albertina att komma 
hem om hon skulle träffa sin 90-åriga mor Christina 
ännu en gång i livet.  Modern avled redan året efter.
I 1930 års census bor Florence hemma hos mamma 
Albertina. Nu uppges inte Albertina ha något arbete 
alls, men Florence arbetar fortfarande i en affär. Redan 
1936 dör Albertina, 62 år gammal, och då anges åter 
att hon arbetar med ”housework”, hushållsarbete. Nu 
heter hon åter Rosen, kanske för att ha namngemenskap 
med döttrarna.  
Det har varit svårt att hitta några ytterligare spår 
efter döttrarna Elsa och Florence Rosen. Något som 
försvårar är ju att man har så lite nytta av födelsedatum, 
och att efternamn  ofta kan stavas lite hur som helst. 
Albertinas efternamn Hållgren anges ibland som 
hennes flicknamn, och kan stavas som Halgren och 
tom Halpren. Man får ha mycket fantasi och söka 
på olika sätt. Och det försvårade ju att Albertina haft 
många efternamn: Johansdotter, Johnson, Hållgren, 
Rosen och Getze.

Risells gravsten får vara kvar!

I förra numret av vårt medlemsblad berättade jag om 
sergeant Salomon Risell och hans hustru Carolina 
Rödlund i Hössna, och hur det gick för deras nio 
barn. Då uppfattade jag att parets gravsten på Hössna 
kyrkogård inte skulle få vara kvar, men nu berättar 
Anna-Lena Hultman att graven är en kulturgrav och 
att gravstenen får stå kvar, till glädje för deras ättling 
Kay Cooke i USA.
Kay ville ha hjälp att få kontakt med andra ättlingar 
till Salomon och Carolina, men det visade sig att 
nästan alla deras barn och samtliga deras barnbarn 
utvandrat, så ättlingarna finns uppenbarligen på andra 
sidan Atlanten. Men Salomon hade en yngre bror, Per 
August Andersson, född i Hulared 1833. Han hamnade 

småningom i Kristinehamn, och det gick att följa 
hans efterkommande fram till nutid. Så nu har Kay 
fått kontakt med svenska släktingar i Göteborg och 
Örebro. Risells sonhustru kom från Valinge i Halland, 

och Kay har på egen 
hand fått kontakt med 
ättlingar efter denna 
hallandsgren. Hon 
kämpar vidare med 
släktforskningen och 
försöker tyda svenska 
kyrkböcker på Arkiv 
Digital utan att kunna 
ett ord svenska. Så 
intresset för Sverige är 
väckt och rätt vad det 
är kanske hon dyker 
upp även i vår bygd!

Text Roger Jarvid

Kay Cooke

Risells gravsten
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Text Maj-Britt Johansson

Forskarporträttet

Inga-Lisa Ahlstrand

”Var kom namnet Ahlstrand ifrån?
Det var en fråga som sysselsatte mig 
och fick mig att börja släktforska.” 

Inga-Lisa föddes 1946 i Boared, Gullered som enda 
barn till Bernhard Ahlstrand (1894 – 1968) och hans 
hustru Gunhild (1904 – 1989). Då Inga-Lisa var fem 
år flyttade den lilla familjen till Ulricehamn, och hyrde 
ett mindre hus vid gården Fredriksberg. Det rådde 
stor bostadsbrist i Ulricehamn men under 50-talet 
byggdes en rad hyreshus vid vad som kom att heta 
Hemrydsgatan. Det var där, på nummer 8, som familjen 
flyttade in. Och det är där Inga-Lisa fortfarande bor. 
 Efter skolgång och realexamen blev det, för Inga-
Lisas del ett par kortare anställningar på Topeco 
och ELO konfektion, varpå hon fick anställning på 
Skattekontoret i Ulricehamn. En arbetsplats, där hon 
trivdes så bra att hon kom att vara kvar ända fram till 
sin pension.
Hon berättar att hon där fick vara med om den 
revolutionerande tid då datorn gjorde sitt intåg. Redan 
1963 började det pratas om vilken arbetsbesparing 
detta skulle innebära. Nu skulle man klara sig med 
en och en halv heltidsanställd. 1967 kom så denna 
märkliga apparat. Men oj vad mycket arbete det blev!
2011, vid pensioneringen, gick Inga-Lisa en kurs i 
släktforskning.
Hon är medlem i vår förening sedan samma år, och 
suppleant i styrelsen sedan 2013. Men hon är också 
en intresserad folkdansare, och har varit medlem i 
folkdanslaget sedan många år tillbaka.
Nu sitter vi i Inga-Lisas lilla trevliga hem och dricker 

en kopp kaffe tillsammans, medan allvarliga släktingar 
tittar på oss från en grupp fotografier på väggen, där 
det äldsta föreställer mormors mormor, född år 1820.
Där är mormors far Nils Gustav Andersson född 
1841 på gården Lilla Torpet i Hössna. En stilig man 
med nästan sydländska drag. ( I vårt medlemsblad, 
våren 2013, finns en fin artikel om honom, skriven av 
Margareta Jarvid.)
Men jag kan inte låta bli att göra en liten resumé om 
Nils Gustav, som tillsammans med sin fem år yngre 
bror Janne blev föräldralös åtta år gammal, då både 
deras far, mor och en nyfödd bror dog under loppet av 
en månad.
Föräldragården såldes, en förmyndare fick i uppdrag att 
förvalta pengarna, medan pojkarna utackorderades till 
lägstbjudande. Nils Gustav måtte ha varit en begåvad 
gosse, ty fast han nog inte gått i skolan mer än ett par 
månader om året anställdes han, arton år gammal, som 
småskollärare i Hössna.
Han gifte sig 1866, och bosatte sig på gården Knölen 
i Gällstad. Hustrun hette Albertina och de fick 
tillsammans sex barn. Han blev dock änkeman år 
1887. Fjorton år senare gifte han om sig, och flyttade 
i samband med vigseln till sin nya hustru, som var 
delägare i gården Hässlet i Marbäck. Men lyckan 
blev kort. 1905, efter bara fyra år, dog även hon ifrån 
honom. Det var också där i Hässlet som han själv kom 
att sluta sina dagar den nionde december 1913.

  Det finns inte mycket att skriva om mig, sa Inga-Lisa, precis som de flesta,
då jag började prata om ett forskarporträtt. Vi får väl se, sa jag.
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Där är också farfar Claes Emil Claesson, född 1858 i 
Gällstad som oäkta son till Johanna Svensdotter. Han 
började som skomakarlärling, och lärde sig hantverket 
han kom att ägna sig åt. Tillsammans med sin hustru, 
Emma Sofia Andersdotter, född 1864 i Böne, fick han 
åtta barn.
Nummer fyra i ordningen är Sven Albert Bernhard, 
som alltså kom att bli Inga-Lisas far.

År 1895 flyttar familjen till Ruskås, ett torp under 
Önnarp, där Claes Emil fortsatte att arbeta som 
skomakare. Här antog han namnet Ahlstrand, troligen 
efter Alekärret,  i vars närhet  familjen tidigare bodde. 
Han avled den elfte januari 1934 i Boared, Gullered.

Var kom namnet Ahlstrand ifrån? Det var ju det som 
var frågan. Här fanns alltså svaret.

Nja, det finns väl inget svar på den frågan, menade han. 
Man kan bara gissa och fantisera ihop en framtidsvärld 
med de mest befängda vinningar inom teknikens 
område. Nej, tanken går nog till människorna, och om 
detta kan man nog tillåta sig ett litet kåseri. Man kan 
rent av fundera över vad som är oförändrat om femtio 
år! Är Strindberg till exempel fortfarande på toppen? 

FÖR FEMTIO ÅR SEDAN satt den då nyss avlidne 
August Strindberg i orubbat bo på toppen av den 
svenska parnassen. Han sitter där alltjämt i ensamt 
majestät! Finns det någon anledning förmoda, att 
en förändring härutinnan kommer att ske under de 
närmast följande femtio åren? Jag tror det inte.
FÖR FEMTIO ÅR SEDAN bytte jag ut en 
tennisracket, som jag fått i födelsedagspresent, mot en 
fotboll. Anledningen var att jag tyckte tennisreglerna, 
och sättet att räkna var så föråldrade, att denna sport 
ej var värd min uppmärksamhet. Sättet att räkna är 
detsamma nu, och säkert kommer man om femtio år att 
höra samma domarbesked: ”15-0”, ”30 lika” ”fördel 
Torsten Johansson”.
FÖR FEMTIO ÅR SEDAN annoterades kvinnliga 
karriärer av olika slag med den allra största 
( och då befogade) häpnad i dags- och veckopress. Men 
samma häpnad inträder alltjämt då en kvinna arbetar 
på ett bygge, eller utnämns till ett högre ämbete. Ska 
det verkligen vara så även femtio år framåt? Tyvärr 
måste jag nog hålla detta för sannolikt.

DEN SÄKRASTE GISSNINGEN för framtiden är 
nog att olikheten mellan människor, orter, riken och 
världsdelar blir allt obetydligare. Och säkert är att 
språkkunskaperna kommer att öka i snabb takt. Språket 
ja! Kommer svenska språket, om femtio år, att finnas 
kvar i något så när samma utformning som nu? Tyvärr 
knappast! Språkutarmningen pågår och kan komma 
att accelerera. Möjligen kommer en liten finländsk 
minoritet att om femtio år värna om vårt språks rykt 
och ans.
SLUTLIGEN KAN MAN ställa sig frågan: kommer 
staden Ulricehamn över huvud taget att existera om 
femtio år? Risken finns att den helt bortrationaliserats 
eller flutit in i ett större samhällskonglomerat, och 
därigenom upphört som självständig ort.
PERSPEKTIVET ÄR SKRÄMMANDE. Den som 
lever får se. För en nyfiken person som jag känns 
det synnerligen otillfredsställande att icke ha någon 
möjlighet att få vara med om femtio år för att se ”hur 
det gick”! 
   *********
NEJ, BORGMÄSTARE TÖRNER fick inte se hur det 
gick. Han avled 1995. Det är vi som sitter med facit i 
hand. Och hur gick det? Jag överlåter åt våra läsare att 
fundera på det!
VI KAN VÄL bara konstatera att Ulricehamn 
fortfarande existerar, och därtill bygger och växer på 
både bredden och ”på höjden”. Och att sättet att räkna 
i en tennismatch fortfarande är detsamma. Fast Torsten 
Johansson har väl sedan länge lagt sin racket på hyllan.

50 år framåt ligger långt bort
Nedtecknat av Maj-Britt Johansson

Hur kommer Ulricehamn att se ut om femtio år?
Den frågan ställde redaktören för 
tidskriften”Ulricehamnsbygdens jul” år 1965 
till dåvarande borgmästaren Sven Törner. 

Sven Törner
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Sedan flera år tillbaka har det varit tradition att medlemmarna i Ulricehamnsbygdens  
forskarklubb, någon gång i maj hälsats välkomna till gökotta, varvid vi besökt olika 
platser i vår kommun. Göken har väl inte alltid låtit höra sig, och 
vädergudarna har varit på lite olika humör.
I år hade vi som mål för vår utflykt valt Stora Stegerhult i Liared,
en gård med anor och historia. Fjorton medlemmar kände sig 
kallade.
Vinden ven och göken var tyst, men vi fick ändå tack vare Lillemor 
Holmbergs livfulla berättelse om gårdens öde, och människorna som 
bebott den, en riktigt trevlig förmiddag

Gökottan i Stegerhult söndagen den 17 Maj 2015

Text Maj-Britt Johansson Gerda Stomberg i arbetstagen

Stora Stegerhult har väl mer eller mindre blivit 
synonymt med Gerda Viktoria Stomberg, född på 
gården den 23 februari 1887. Då Gerda var två 
månader gammal dog hennes far. Modern blev ensam 
med fem barn, men gifte snart om sig med en änkeman 
från Bjurbäck. Han hade sju barn, så det blev en stor 
familj. Gerda berättade någon gång, på äldre dagar, 
hur roligt de hade som barn. 
 Gerda växte upp till en ståtlig och vacker kvinna, men 
gifte sig gjorde hon aldrig. Hon hade liksom inte tid. Av 
de fem syskonen utvandrade tre bröder till Amerika, 
och det blev Gerda som övertog föräldragården, 
som hon kom att sköta alldeles själv. Hennes stora 
intressen var jakt och fiske, och hon gick ständigt 
klädd i långbyxor, vilket var ovanligt vid den tiden. 
Hon visste vad hon ville och var inte rädd att säga sin 
mening. Hon var med andra ord en annorlunda person, 
och det finns många historier om ”Gerda i Stäghult”. 
Men hon hade också en kvinnligare sida. Hennes 
ostkakor var en kulinarisk upplevelse.
Receptet finns på sidan 7.
I sin ungdom hade hon arbetat i Jönköping, och även i 
Stockholm, där hon etablerat sig som glansstrykerska, 
vilket innebar att hon tvättade, stärkte och strök 
frackskjortor, kragar och skjortbröst, något hon också, 
på 20-talet, åtog sig hemma i Liared, för att skaffa lite 
extra inkomster. 
Men åren gick. Gerda blev gammal. Hon orkade 
inte underhålla sina hus, vilka förföll förfärligt. Till 
sist var det bara husets kök som var beboeligt. Där 
sov hon i sin soffa och höll värmen med hjälp av 
köksspisen. En kväll askade hon ur spisen, lade askan 
i en pappkartong, som hon ställde i förstugan. Det 
var ju inte bra. Det började brinna därute, och Gerda 

måste ringa brandkåren, även om hon tyckte det var 
förargligt. 
”Kom kveckt” sa hon ”men kom tösst. I behöver inte 
ta bilen. Dä´räcker mä´spruta.” Då hjälpen kom hade 
Gerda själv fått ut kartongen, och tog emot gubbarna 
med orden ”Stampa å´ er i kvesten.” Detta är väl Gerda 
i ett nötskal. 
  Sina sista år tillbringade hon på Hössna ålderdomshem, 
där hon avled i januari 1984, 97 år gammal. Nu 
visade det sig att hon testamenterat största delen av 
sin efterlämnade kvarlåtenskap till sin hemsocken. 
Men eftersom Liareds socknen vid Gerdas frånfälle 
inte längre existerade, utan uppgått i Ulricehamns 
storkommun, blev det många turer innan det blev som 
Gerda en gång menat. Och hennes ganska betydande 
förmögenhet tillföll hennes hemsocken. 
De förfallna husen ansågs vara bortom all räddning 
och inte värda annat än att rivas, eller kanske bli 
övningsobjekt för brandkåren.  Men några verkliga 
eldsjälar ville annat. De bildade  ”Föreningen för 
Stegerhults bevarande”, och efter ett oändligt antal 
ideella arbetstimmar är den gamla gården nu en 
riktig idyll. Ladugården, visthusboden och den gamla 
brunnen, med sin våkt, är återställda i ursprungligt 
skick. Och boningshuset har rest sig likt fågel Fenix 
ur askan. 
 Det var där inne, framför den stora valvspisen där Björn 
tänt en sprakande björkvedsbrasa, vi satt och lyssnade 
till Lillemor och även en del av våra medlemmar, som 
hade egna minnen att berätta, medan vi njöt av vårt 
elvakaffe. 
 På gårdstomten finns också ett mindre, rödmålat hus, 
vilket nu är försett med lite modernare inredning, 
i form av elspis, kylskåp o.dyl. Där bodde en gång 
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Text Andreas Jansson

Stora Stegerhult

Digital dödbok för Ås härad
I och med kartläggningen av den s.k. Michel-släkten 
har Marie Grymark under det gångna året utfört ett 
omfattande och mycket värdefullt registreringsarbete.

För att underlätta sökningar efter medlemmar i den 
stora släkten efter Michel Gislesson, född 1634 i 
Äspereds by i Gingri, har Marie registrerat samtliga 
uppgifter från dödböckerna i Ås härad i Älvsborg 
län, d.v.s. socknarna Brämhult, Fänneslunda, Gingri, 
Grovare, Hällstad, Härna, Kärråkra, Murum, Möne, 
Rångedala, Södra Ving, Södra Vånga, Toarp, Tärby, 
Varnum och Äspered.

Varje post omfattar död- och/eller begravningsdatum, 
namn och ort för den döda personen samt i 
förekommande fall ålder, dödsorsak och föräldrarnas 
namn, d.v.s. allt som står att finna i originalhandlingen.

I efterhand har även en kolumn för ungefärligt 
födelsedatum lagts till, beräknat på ålder vid dödsfallet 
om ålder angivits i källan.
Uppgifterna är registrerade i Excel men filen kan 
även öppnas i andra kalkylprogram som OpenOffice 
och LibreOffice, som finns för gratis nedladdning till 
Windows, Mac OS X och Linux.
De inbyggda sorterings-, filtrerings- och 
sökfunktionerna i kalkylprogrammet medger 
avancerade sökningar i dödboken, t.ex. efter personer 
som dött i en viss socken och vars namn innehåller en 
viss textsträng.
Och förhoppningsvis kommer vi snart fram till hur 
en distribution av Ås härads dödbok ska genomföras, 
sannolikt i samarbete med släktforskarföreningarna i 
Sjuhärad.
För information om Michel-släkten, se: 
 www.osterhag.se

  Dombok från Ås härad 
  för åren 1644-1860, 104 566 poster
  Finns att köpa hos Ulricehamnsbygdens forskarklubb 
  DVD, pris 200:-

Medlemmar från forskarföreningen

Gerdas frikyrklige bror, Henry. Det berättas att då 
det kom besök till gården samlades kvinnorna där 
hos honom och drack kaffe, hade symöte, och bytte 
kakrecept, medan männen satt inne hos Gerda. Där 
berättades istället jakt och fiskehistorier och smuttades 
på kaffegök.
En hel del aktiviteter förekommer numera på Stora 
Stegerhult. Såsom midsommarfirande, med majstång 
och lekar.
Öppet hus på söndagar under sommarmånaderna, då 
man kan fika och gå husesyn.

Föreningar, och olika sammanslutningar kommer 
på studiebesök. Där har hållits både bröllop och 
barndop. Och inte att förglömma alla besök av svensk-
amerikaner med rötter just där på gården.Den närmaste 
kontakt vi, under de här förmiddagstimmarna, fick 
med någon gök var på en stor skolplansch som hängde 
på väggen i huset, föreställande en sådan fågel. Men 
Lillemor och Björn Holmberg är värda ett riktigt stort 
tack, för att de ställde upp.
Vi kunde inte vara annat än nöjda då vi vände hemåt
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Ulricehamnsbygdens

Forskarklubb

20 oktober 18.30-21.00 
Ulricehamn
Fortsättningskurs i släktforskning 
Anmälan till Vuxenskolan tel. 0771-50 20 20

26 oktober 18.30 
Konkordiahuset, Hössna 
Gårdsforskning/ gårdsgenealogi, se info sid. 4
Start 26/10  
pris 500:- för 3 gånger, fika ingår 
Anmälan senast den : 16/10  
till Anna-Lena Hultman
epost: konkordia@konkordia.se
Tel. 0321-40228

11 november 18.30 
Konkordiahuset, Hössna
“Fader okänd”, en stötesten för många släktforskare  
Föredrag med Mona Klüft

Forskarhjälp: 
 
Stadsbiblioteket 
måndagar ojämna veckor 15.00-18.30

Konkordiahuset i Hössna
tisdagar 16.00-19.00

 
Borås

Släktforskare

24 oktober 11.00-16.00
Släktforskardag på Borås Stadsbibliotek 
Forskarhjälp, utställningar och föredrag 
Försäljning av CD-skivor och litteratur. 
 
Stora scenen 13,00 
“Varför glöms och göms en del av historien?” 
Föredrag av John Chrispinsson

18 november 18.30
Lönnen, Kasernvägen 6 , Borås
 
Föredrag av Lennart Palm  
Lerumsmusikern som är känd bl.a. från 
Melodikrysset i Sverige Radio. Han har ett 
märkligt specialintresse – nämligen adeln 
och dess gravar.Han är en erfaren föreläsare 
som med humor och stor inlevelse berättar 
om den kulturskatt som finns i våra kyrkors 
gravkammare.

 Glöm inte att läsa 
Kopplingen i Ulricehamns

Tidning på tisdagar!


