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Anna-Lena Hultman

Under årens lopp har jag rest runt bland många
släktforskarföreningar och andra organisationer och
pratat om emigranter. Jag försöker då alltid anpassa
mitt föredrag till den orten där jag föreläser, genom att
plocka fram lite material om emigranter från just det
området. En outsinlig källa till intressanta uppgifter om
emigranterna är gamla tidningar. Min favorit på nätet
är de svenskamerikanska tidningarna på www.mnhs.org
Minnesota Historical Society har tillsammans med
Kungliga biblioteket i Stockholm lagt ut ett stort antal
tidningstitlar. Över 300.000 digitaliserade tidningssidor
från 32 olika svenskamerikanska tidningar från olika
delar av USA mellan 1857 och 2007 finns nu sökbara
på ovanstående webbsida. All text är på svenska språket.
En stor fördel är att man kan söka på många sätt t ex
personnamn, orter, händelser och publiceringsdatum
mm. Det mest intressanta för den som söker sina
försvunna utvandrade släktingar är dödsrunorna. Nu
är det ju så att svenskamerikanerna inte var enbart
intresserade av vad som tilldrog sig i Amerika, nej de
var nog mer intresserade av nyheter från Sverige. Därför
får man många träffar på orter i Sverige och vad som
tilldragit sig där. Det kan ju i och för sig vara intressant,
men om man söker en dödsruna skall man nog inte bara
söka på den svenska hemorten, så är det bättre att söka
på personnamn eller frasen ”bördig från Hössna” eller
”född i Gällstad”.
En stötesten med de svenskamerikanska tidningarna
är att det tar mycket tid – man hittar så mycket
spännande som kanske inte alltid är aktuellt i den egna
släktforskningen. Bifogar berättelsen om den tjugoåriga
mormorsmor från tidningen Nordstjernan 1882 eller
kvinnan som annonserade ut sig själv!!
Fortsättning på sida 15.

Gilla oss på Facebook
Titta gärna in på vår websida: http://uf.konkordia.se/
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Verksamhetsberättelse 2019
Onsdagen den 6 mars
Årets verksamhet inleddes i Konkordiahuset med en DNA-kurs, för dem som
testat sig och ville lära sig tolka resultatet. Kursledare Anna-Lena Hultman.
Söndagen den 24 mars
Föreningens årsmöte i Konkordiahuset.
Viktoria Jonasson, Brämhult, styrelseledamot i Sveriges släktforskarförbund,
informerade om förbundet. Om Rötter och om släktforskardagarna i Borås
24 -25 aug. 2019.
Styrelsen har haft ytterligare två möten under året.
Torsdag den 11 april
Ett studiebesök på Borås stadsarkiv, med en guidad rundvandring ”bakom
kulisserna”, där en stor del av Borås historia förvaras. Kommunala handlingar
från 1800-talets mitt, statligt material från 1600-talet. Domböcker, lagfarter
och bouppteckningar. Föreningsarkiv, och ett digitalt bildarkiv med fotografier
av lokalt intresse. Där finns också klasslistor och betyg från skolor, journaler
från barnbördshus, ett knallepass m.m. som vi fick möjlighet att se.
Torsdag den 25 april.
En välbesökt cafékväll i Konkordiahuset, med Gun Olsson som värdinna och
föredragshållare. Temat för kvällen var: ”Presentera din släktforskning för
barn och barnbarn, eller som present till släktingar”.
Fyra DNA- träffar har under hösten ordnats i Konkordiahuset Hössna, för
dem som testat sig, och behövde lära sig mer om hur man ska tolka resultatet.
Måndag den 9 september.
En nybörjarkurs i släktforskning under ledning av Gun Ohlsson, i Konkordiahuset Hössna. Fem tillfällen
Söndag 13 oktober.
Hur tolkar man gamla handstilar? Många intresserade kom till Konkordiahuset,
där Anna-Lena Hultman och Susanne Ferm gav oss tips.
Måndag 18 november.
”Arkiv Digital – Historia, Nyheter och Framtiden”
Det var temat för kvällens föredrag i Konkordiahuset av Niklas Hertzman från
Arkiv Digital.
Representanter från styrelsen har under året deltagit i två nätverksmöten
tillsammans med övriga släktforskarföreningar i Sjuhäradsbygden.
Föreningen var representerad med ett ombud på Sveriges Släktforskarförbunds
årsstämmaden 23 augusti, i samband med Släktforskardagarna i Borås.
Forskarhjälpen på Ulricehamns bibliotek och i Konkordiahuset Hössna, har
fortsatt under året.
Två tidningar har under 2019 distribuerats till föreningens medlemmar.
Föreningen hade, vid årsskiftet, 166 medlemmar.
Ulricehamn 2020- 01- 08
Styrelsen
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SLÄKTFORSKARDAGARNA I BORÅS 2019
”Kyrkans skatter”. Så löd temat för 2019 års släktforskardagar, vilka hölls i Borås under dagarna 24 – 25 augusti.
För värdskapet stod Borås Släktforskare, platsen för evenemanget var det nyuppförda Borås Kongress, och för
invigningen svarade Släktforskarförbundets ordförande, Erland Ringborg.

Sextio utställare från när och fjärran hade slagit upp
sina montrar i Borås Kongress lokaler. I Sveriges
Släktforskarförbunds monter presenterades fyra
nya handböcker. Peter Sjölund: ”Från DNA-test
till släktträd”. Eva Johansson: ”Kom igång med
din släktforskning”. Thomas Fürth: ”Släktforska
utanför Norden”, Bo Lindvall och Claes Westling:
”Släktforska i städer”.
I likhet med tidigare år fanns också tre intressanta
föreläsare, parallellt, att välja på under båda dagarna.
Man kunde, för att ta några exempel, lyssna till
Lennart Wasling om ”Utmärkande drag i staden Borås
framväxt”. Niklas Hertzman om ”Arkiv Digital-Nya
Möjligheter”, Peter Sjölund om ”7 verktyg för din
DNA-släktforskning”, eller Ted Rosvall:”Sherlock
Teds svåraste fall.” För att bara nämna några. Köerna
till de olika föreläsningarna var dock oftast långa,
och många köade förgäves, så till nästa gång har man
lärt sig: ”Förköp biljetter till de föreläsningar du är
intresserad av!”
”Bakom kulisserna till TV-.programmet allt för
Sverige” Det var titeln på Fredrik Mejsters föredrag
om programmet, som kommit att bli en utav SVT:s
mest populära TV-serier, med 1,5 miljoner tittare.
Och nu var det många som var intresserade av att höra
om arbetet som ligger bakom. Föredragshållaren,
som började släktforska redan som 16-åring, är
utbildad jurist och antikvarie. Han har till vardags sin
arbetsplats på stadsarkivet i Uppsala.
”Till att börja med var vi två som arbetade med
programmet”, berättade han, ”Men min medhjälpare
drabbades av sjukdom, och gick bort efter ett par
säsonger. Så sedan 2014 arbetar jag ensam, och
ansvarar för all släktforskning”.
Hur väljs då deltagarna i programmet ut? Jo, den
som är intresserad skickar in en video med bild på
sig själv. Hen ska ha svenskt ursprung, men aldrig
varit i Sverige. Många känner sig kallade, men få blir
utvalda, för att nästan citera bibeln. Påfallande många
är släktforskande damer i 60-årsåldern.
50-60 stycken, av alla sökande, bjuds sedan på en
resa till Los Angeles eller New- York beroende på var
de bor. Där får de, i en intervju, svara på en rad frågor
då det ibland kan bli lite lustiga svar. En kille visste
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bara om svenskarna, att de äter lutfisk vid jul, och
påstod att hans förfäder kom simmande till Amerika.
Slutligen väljs en grupp på tio stycken ut. Fem kvinnor
och fem män, med olika åldrar, bakgrunder, yrken
och hemorter, och bjuds på en resa till Sverige
för att få veta mer om sin släkt och delta i en TVtävling. Bland de utvalda till 2019 års upplaga, finns
en deltagare boende i Kanada. 29-åriga Brittany
Zikman, från Winnipeg, växte upp hos sin farmor.
Efter farmoderns död blev Brittany allt mer nyfiken
på den svenska delen av släkten.
Då detta är klart börjar arbetet med att forska fram
material till deltagarnas skattkistor. Detta, sa Fredrik,
är ett svettigt jobb, som ofta stör nattsömnen. Där ska
ju finnas gamla foton och fylliga brev med berättelser
om anförvanternas liv, innan de utvandrade. Plus
andra eventuella handlingar. Och helst ett gammalt
hus att besöka. Många frivilliga hjälper dock till med
att samla bilder
Under inspelningarna är 40 till 50 personer engagerade.
Deltagarnas ankomst till Sverige är känslosam, då
många kysser jorden innan de träffar en medlem av sin
släkt, vilken sedan blir producentens kontaktperson.
Inspelningen av detta möte tar två minuter.
Att vara med i projektet är ett tufft jobb. Upp
tidigt på morgonen, och sedan 8-10 timmar av
inspelningar, då man förväntas vara på alerten, glad
och intresserad. I varje avsnitt kommer programledaren, Anders Lundin, med pusselbitar om den
svenska kulturen, om seder och myter, som ska göra
deltagarnas släktkartor kompletta. Tyvärr tvingas ju en
deltagare, efter en klurig tävling, lämna programmet
under varje avsnitt. De får då med sig innehållet i sin
skattkista, och en vacker, handmålad släkttavla. Som
regel har de då också haft sin egen dag, då de besökt
platsen där deras förfäder bodde. Ofta ett gripande
möte, med många tårar. En gång ville en deltagare
inte lämna platsen. Han kramade portstolpen, och
vägrade släppa den.
Vinnaren av det hela får ju träffa sina svenska
släktingar, vilka kan bli väldigt många. En gång räckte
inte den bokade lokalen till. Man lyckades få tag på
ett annat ställe, men då dagen var inne rymdes inte
alla där heller. Några fick sitta i ett annat hus, och
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tyvärr räckte inte maten till för dem heller.
”Nu” slutade Fredrik Meister ”är efter 90 resor runt
i Sverige med skattkistan, och efter mycket sökande
på olika arkiv, den nionde säsongen inspelad och klar
att sändas, under hösten 2019. Och jag säger som alla
tidigare år: Aldrig mer! Men osvuret är bäst!”
7 700 besökare hade under de här två dagarna, då vädret
visat sig från sin allra bästa sida, letat sig till Borås. Det
blev både festligt och fullsatt på Borås Kongress, särskilt
under lördagen. Men eftersom utställningsmontrarna, av
utrymmesskäl, blivit placerade på tre olika våningsplan,

uppstod ibland en del förvirring bland besökarna.
Många vänliga och hjälpsamma funktionärer, i
limegröna tröjor, gjorde dock sitt bästa för att hjälpa
alla tillrätta.
2020 års Släktforskardagar går av stapeln den 22–23
augusti i Skövde, med Skövde Släktforskarförening
som arrangörer. Temat då blir: ”Skaraborg, Från
viking till soldat”
Maj-Britt Johansson.

Folkminnen från Timmele
Hösten 2017 var vi några från Timmele Hembygdsförening som besökte Folkminnesarkivet i
Göteborg, egentligen Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet. Mer information om detta får
man på webben och då är det enklast att söka
på Folkminnesarkivet i Göteborg, t.ex. i Google.
I arkivet finns bland mycket annat nedtecknade
intervjuer med människor som haft något att berätta
om livet förr. Det var vårt syfte med besöket att
gå igenom sådana intervjuer från vår socken. Än
så länge är det inte möjligt att få fram material via
Internet. Det kostar inget att besöka arkivet, men
som grupp bör man boka tid och då är det lämpligt
att i förväg beställa fram material. Vi valde att kopiera
alla sådana intervjuer med anknytning till Timmele.
Dessa gjordes på 1930-talet. Kopieringsservicen
betalar man för.
De intervjuade har pratat om många olika saker,
från folktro och biodling till roliga upplevelser. Det
är intressant läsning och här följer ett exempel.
Drängen och snåla prästfrun
En av de intervjuade hade hört sin farfar berätta
minnen från sin tid som drängpojke på Timmelheds
Prästgård. Det var i mitten av 1800-talet. Komministern var en vänlig herre och uppskattad som präst.
Han ville dock gärna ha ”en tår på tand”, något som
föranledde en del prat. I Brunns kyrka hade han
avtalat med prästgårdsarrendatorn om att få ett par
gökar före gudstjänsten. Sedan gick det som en dans
att predika, tyckte han.
En gång yttrade han i sin predikan:
- Det är lika svårt att komma in i Guds rike som att
ärja i en klapperdal.

Då inföll Petter på Stommen:
- Ä dä ente varre då sa la ja försöka vela mä’t. (Att
ärja var att köra med en ärjekrok, d.v.s. ett årder.)
Komministerns fru pratades det också om. Hon
var känd för sin snålhet fastän rik och barnlös. I
hushållet hade hon drängpojken och en äldre dräng
som hette Johan. På söndagskvällen fick drängarna
varsitt ”halfstop brännvin för att ta sig en sup till
morgonbit hela veckan”. Frukosten var inte förrän
klockan nio och då hade arbetet redan varit igång i
fem timmar. Drängpojken tog inga supar utan gav
sitt halvstop till Johan och det friskade upp humöret
på Johan. Han kom då ofta till tals med frun.
En gång frågade han sin matmor om hon låtit slipa
knivarna i sta’n.
- Varför då? frågade frun.
- Jo, di måtte la va tusan så skarpa, när ho kan skära
så tunna kôrvaskiver! sade Johan.
En annan gång sade Johan till snåla frun:
- Ja förstår inte hur dä ä fatt ida, när ja ser så grant.
Igår så ja ente smör’t på brö’t, men i da så ser ja hela
byn genom ostaskiva!
Vid ett annat tillfälle satt Johan och åt ärter, när
husbonden kom in. Plötsligt slet Johan av sig rocken
och högg tag i skeden.
- Vad är det fatt? frågade husbonden.
- Jo, svarade Johan. - Ja så e ärta i spa’t och ta mej
tusan om ja inte sa ha tag i’na!
Lars Neuman
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GÅRDSFORSKNING STEG FÖR STEG
Många släktforskare har jobbat med sin forskning i många år och kommit långt tillbaka i tiden och kanske även fyllt på
med ättlingar i många led. De flesta har också avverkat emigranterna och soldaterna i släkten. De senaste åren har DNAforskningen kommit till och sporrat många att expandera forskningen och knyta kontakter med nu levande släktingar. Nu
är det kanske dags för nya utmaningar, Gårds- och bygdeforskning.
Nya släktforskare tar ibland allt för många genvägar och ”plockar” sin släktforskning från andras släktträd på nätet – utan
att tänka på att kontrollera var uppgifterna kommer ifrån och om dom är korrekta. Släktträd som skapas på det sättet är
bara ”skelett” utan vare sig mjukdelar eller kläder. Genom gårds- och bygdeforskning kan man klä på sina släktträd och
kontrollera att man har gjort rätt.
Här nedan följer en liten guide för dig som vill ta ett första steg till en sk Gårdsgenealogi, en ägarlängd för en gård eller en by.

Det är lagfarterna som är nyckeln till allt ägande av
fastigheter.
1. Resan bakåt i tiden börjar idag. Vem äger
fastigheten nu? Det kan tyckas allt för enkelt,
men många vet inte fastighetsbeteckningen och
det är något som är viktigt. Gå till www.hitta.
se och skriv in fastighetens namn eller navigera
på kartan. Zooma in tills du ser markören för
byggnaden, klicka på den och du får fram adressen.
Byt till Tomtvyn, dubbelklicka, och du får fram
fastighetens gränser och fastighetsbeteckningen.

2. Bekräfta nu att du fått fram rätt fastighetsbeteckning på sidan https://butiken.metria.se/
fsokalla/
3. Dags att kontakta Lantmäteriets kundtjänst på tel
0771-63 63 63 eller maila till kundcenter@lm.se
Uppge fastighetsbeteckningen. Be att få uppgift
om nuvarande ägare och närmast tidigare ägare.
Du kan be om utdrag via mail. Du får massor
av uppgifter om t ex byggnadsår, taxeringsvärde
mm
4. Beställ uppgifter ur Fastighetsboken från
Riksarkivet för åren 1933-1980. Tidigare kunde
man själv hämta uppgifterna från Riksarkivet/
SVAR direkt online, men i och med GDPR
togs den möjligheten bort. Nu går du till
www.riksarkivet.se och använder formuläret
Fastighetsinskrivning. Fyll i och skicka iväg.
Väntetiden uppges till 10 veckor, men det brukar
gå på ett par dagar. Pris 4 kr per sida.
5. Nu kan det vara bra att veta i vilket härad
fastigheten låg och vilken domsaga den tillhört
under olika tidsperioder. Skriv in församlingsnamnet + socken i Wikipedia. Då hittar du häradet.
Skriv in häradsnamnet + härad hos Wikipedia,
så får du fram Län, fögderier, domsagor, tingslag
och tingsrätter om du skrollar ner på sidan

Gårdsarkivet bör följa gården.
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6. Lagfartboken 1875-1933 är nästa steg.
Lagfartsböckerna finns hos Arkiv Digital under
flikarna Arkivsök/Arkivtyp/Inskrivningsdomare
och hos Riksarkivet/Digitala forskarsalen/
Specialsök. Nu har du nytta av namnet på
domsagan. Det kan krävas en del letande för
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att hitta fastigheten, men när du väl hittar den
är det lätt att följa fastighetsaffärerna köp efter
köp. Alla rader i Fastighetsboken hänvisar till en
lagfart som kan beställas från landsarkivet.
7. Den äldsta noteringen i Lagfartsboken brukar
innehålla uppgift om säljarens åtkomst av fastigheten.
Det innebär ofta att man får ett lagfartsdatum
långt tidigare än 1875. Med det datumet som
utgångspunkt kan man gå vidare bakåt.
8. Lagfarterna finns i häradsrätternas arkiv hos
landsarkiven under rubriken Lagfartsprotokoll,
Småprotokoll eller Domböcker. Före 1875 skulle
alla fastighetsförsäljningar ”uppbudas” 3 gånger
vid tinget innan den nye ägaren beviljades lagfart.
Släktingar kunde då kräva förköpsrätt. Vid 1:a
uppbudet lämnade köparen in köpekontraktet,
ett dokument som visar köpesumman, eventuella
undantag mm. Än så länge är bara en liten
del av domböckerna och lagfartsprotokollen
digitaliserad, så då blir det besök på landsarkivet
som väntar.
9. Skatteköp kallas fastighetsköp där säljaren är
kronan, d v s staten. Sådana köp registrerades
inte hos häradsrätten. Förhoppningsvis kommer
även dessa att digitaliseras framöver.
10. Torp och förpantningslägenheter uppstod ofta
genom en inteckning i en gård. Intressanta
uppgifter kan finnas i domböckernas inteckningsprotokoll. När torpsystemet avvecklades i början
av 1900-talet såldes torpen ofta ifrån gården. Då
finns det lagfarter.
Det finns en stor mängd av andra källor för
gårdshistoria. Här följer ett axlock.
Mantalslängder finns hos Riksarkivet www.sok.
riksarkivet.se Välj Digitala forskarsalen. Specialsök.
Välj Mantalslängder 1642-1820. Välj län och församling. Kolla sedan år för år. Mantalslängderna
upptar den som brukade jorden, familjens huvudman.
Senare mantalslängder, efter 1820, finns på mikrofilm
på länsbiblioteken och på landsarkiven. Även Arkiv
Digital har mantalslängder, Arkivtyp Häradsskrivare.
De mantalsbeteckningar som finns, ¼ mantal, 1/8
mantal, 3/32 mantal osv är ett mått på hur mycket
skatt som skulle betalas. Det kan inte omsättas till
gårdens yta.

Husförhörslängder och församlingsböcker ger
garanterat en felaktig bild av ägarförhållandena bakåt
i tiden. Prästen hade bara muntliga uppgifter att gå på
och det var inte så viktigt att notera om personerna
ägde eller brukade/arrenderade stället. Dessutom
ändrades ofta mantalsuppgifterna när barnen delade
upp ett arv och sedan köpte ut varann. Däremot är
dessa längder oumbärliga för uppgifter om familjerna.
Bouppteckningar för att få fram sterbhusdelägare
och konstatera om det finns fast egendom vid
dödsfall. Arkiv Digital har bouppteckningar långt in
på 1900-talet. Välj den socken där dödsfallet skedde.
Välj Bouppteckningar. Kolla om det finns register. För
senare bouppteckningar finns beställningsformulär
hos Riksarkivet www.riksarkivet.se Beställ uppgifter
och kopior. Bouppteckningar efter 1 juli 2001 finns
hos Skatteverket. Ingen sekretess.
Kartor ger extra information. Gå till www.
lantmateriet.se Välj Kartor och geografisk information. Välj sedan Historiska kartor. Skrolla ner
till ”Till Historiska kartor”. Du får upp kartan över
Gävle. Välj län. Välj kommun. Välj närmaste ort. Nu
visar kartan ”ditt” område. Zooma in med gården
du söker i mitten. Zooma alla stegen. Klicka på Sök
(över bilden). Nu ser du de flesta kartorna äldre än
1928. Om du får felmeddelande kanske du zoomat
för lite eller kommit lite snett. Flytta kartan lite och
sök igen.
Lantmäteriet har verkligen en skattkista att gräva i.
Där finns de färgglada Häradsekonomiska kartorna,
som tyvärr inte finns för hela landet, geometriska
avmätningar från 1600-talst, enskiftes- storskiftes- och
laga skifteskartor, avstyckningar och gränsjusteringar.
I stort sett alla kartorna åtföljs av beskrivningar, men
hur detaljrika de är varierar mycket. Om man har tur
kan beskrivningen till en laga skifteskarta innehålla
detaljerad beskrivning av byggnaderna med storlek,
byggnadsteknik, takmaterial mm.
Bland övriga källor för gårdsforskning kan nämnas
böckerna Svenska Gods och gårdar och Sveriges
bebyggelse. De finns även på DVD hos Old books
http://www.obdr.se/ Arkiv Digital har också börjat
lägga ut skannade böcker. Uppgifter finns ofta om
husens byggnadsår, men man kan inte vara helt säker
på att det stämmer.
Andra böcker som kan ge värdefulla inblickar i
gårdarnas och bygdens historia är alla de hembygdsböcker och torpinventeringar som hembygdsföreningarna producerar.
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Gårdsarkivet bör följa gården.
Missa inte att ta kontakt med lokala hembygdsföreningar. De har ofta samlingar av både dokument
och fotografier, ibland utlagda på www.bygdeband.
se (ombyggnad på gång).Du kan få kontakt med
hembygdsföreningen via www.hembygd.se Nordiska
museet och andra museer har också fotosamlingar.
Arkiv Digital lägger också ut foton. Det är flygfoton
från ett flertal flygfotoföretag som nu har digitaliserats.
Här behövs din insats för att identifiera bilderna
och placera ut dom på kartan. Snart kommer också
möjligheten att namnge ställena.
Sveriges släktforskarförbund har på hemsidan www.
rötter.se både gravstensinventeringen och porträttfynd
som kan bidra till en fylligare gårdsforskning.

Svenska dagstidningar äldre än 115 år finns delvis
online hos Kungliga bibliotektet på www.tidningar.
kb.se/ för läsning hemma eller på bibliotek med
abonnemang. Lokala tidningar har ofta annonser
om gårdsförsäljning och arrenden. Även de svenskamerikanska tidningarna på www.mnhs.org har
mycket information om Sverige.
Resultatet av en gårdsforskning blir vad du gör den
till. Det kan bli en lista med ägare från 1600-talet (eller
ännu längre tillbaka) till idag, eller en omfattande
historik med fakta, foton och berättelser.
Anna-Lena Hultman

EKONOMISKA KARTOR TILL SALU
Det finns några ex. kvar av de uppskattade gröna, ekonomiska
kartorna från 1959 – 1960, i skala 1:10 000, med inlagda fastigheter
och fastighetsgränser. De finns online hos Lantmäteriet, men
att skriva ut ett helt kartblad är omöjligt. Priset är 100 kr/st.
Titta gärna in till Konkordiahuset någon tisdagseftermiddag,
eller ring 070 595 00 04.
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TORPAREN OCH HANS FRUAR
För ett tag sen hörde en av släktingarna i Rhode
Island av sig. Han heter Paul Johnson och ville
ha hjälp med sin släktforskning. Det gällde
hans farfars ursprung. Carl V Johnson var född
i Mölndal den 19 december 1877. En gosse
med namnen Karl Georg var född i Mölndal,
Fässbergs församling, den dagen och han var son
till f d artilleristen Johan Bom och hans hustru
Kristina Mathiasdotter. Farfar borde ju hetat
Carl G egentligen, men Paul Johnson hittade
anteckningar som hans far Arthur hade gjort,
och där förekom namnet Bom. Så det måste
ändå vara rätt person. Tydligen har Carl bytt ut
Georg mot Verner.
I husförhörslängden framgick att Karl Georg var yngst
av fem barn. Och nog bar det iväg till Amerika alltid.
Äldsta systern Charlotta utvandrade redan 1883, och
brodern Johan Oskar följde efter 1887. Systern Hulda
gifte sig och stannade kvar i Mölndal, och brodern
Gustaf dog knappt 17 år gammal 1891. Nu var Karl
Georg ensam kvar med sina föräldrar, och nu bestämde
sig dessa tre att också utvandra. Enligt kyrkboken
skedde detta den 12 maj 1893, och Karl Georg var då
15 år. Antagligen var det svårt för föräldrarna, som nu
var i 60-årsåldern, att anpassa sig i det nya landet. De
reste tillbaka till Mölndal året efter, men Karl Georg
stannade kvar och hade nog god stöttning av sina
äldre syskon. Märkligt nog reste inte Johan Bom och
Kristina samtidigt. Hon står som återinvandrad i juni
1894, och han i september samma år.
Det blev intressant när jag forskade om Johan Boms
anor. Han var född i Fredsberg i nuvarande Töreboda
kommun den 18 mars 1831. Enligt födelseboken
hette han Johannes och var son till torparen Johannes
Eriksson med hustru Greta Persdotter. De bodde på
soldatbostället Pilstorp.
I husförhörslängden återfanns familjen med en hel
del barn. Greta Persdotter hade fått sitt efternamn
struket och där stod Svensdotter i stället. Ja ja det är
ju inte ovanligt att prästerna skriver fel i bland, tänkte
jag. Men vänta, där finns också två pigor nämnda,
Greta Andersdotter och Greta Svensdotter. Det
verkar ju lite konstigt. Så här gick mina tankar men när
jag kollade notiserna om övriga barn i födelseboken
klarnade sammanhanget. När lille Johannes mamma
Greta Persdotter dog gifte pappa Johannes om sig,

först med sin piga Greta Andersdotter och när även
hon dog, med nästa piga Greta Svensdotter. Tre fruar
med samma namn! Ja då var det väl ingen risk att
han sa fel namn, kan man ju tänka. Men sanningen är
förstås oerhört tragisk. Att unga mödrar och hustrur
dör ifrån familjen. Och i denna sorg ingick ju också
att flera av familjens barn dog som små.
Men när jag forskade vidare visade sig sanningen
vara ännu värre! Johannes var änkeman när han gifte
sig med den första Greta. Han gifte sig 1823 med
Kajsa Andersdotter. De fick dottern Maja Greta
1825. Dessvärre avled Kajsa i denna barnsäng, 36
år gammal. och några månader senare dog även lilla
Maja Greta. Det är oklart när Johannes gifte om
sig med Greta Persdotter, men när hon dog 1835,
29 år gammal, hade de barnen Maja Greta, född
1828, nämnde Johannes och Kajsa Stina, född 1833.
Den yngsta dog knappt tre år gammal, strax efter
sin halvsyster Beata som dog vid födseln. Beatas
mamma var Greta Andersdotter, som lite tidigare gift
sig med Johannes Eriksson. Året efter fick de dottern
Stina Kajsa. Redan 1839 avled Greta Andersdotter,
enligt dödboken i förkylning, 34 år gammal. och året
efter gifte Johannes om sig med nästa piga Greta
Svensdotter. Strax efter föddes deras dotter Beata.
Detta äktenskap blev lyckligtvis längre än Johannes
tidigare giften. 1845 föddes sonen Per. Men 1861 blev
Johannes änkling igen, när Greta Svensdotter avled 55
år gammal. Tre år senare gifte sig Johannes för femte
gången! Den nya frun hette Maja Stina Karlsdotter
och var 50 år gammal, så några fler barn blev det inte.
Johannes överlevde även denna femte hustru. Maja Stina
avled 1873, 59 år gammal. Johannes levde ytterligare tre
år och var 78 år gammal när han dog 1876.
Vilket öde! Följa alla sina fem fruar till graven och
dessutom dog tre av hans åtta barn som små.
Sammanfattning:
Johannes Eriksson 1797-1876
Gift 1823 med Kajsa Andersdotter, 1788-1825
Gift ca 1827 med Greta Persdotter, 1805-1835
Gift 1836 med Greta Andersdotter, 1804-1839
Gift 1840 med Greta Svensdotter, 1805-1861
Gift 1864 med Maja Stina Karlsdotter, 1814-1873
Roger Jarvid
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Militär närvaro i Ulricehamn med omgivningar
från 1523 till 1900-talets början
För mer än 15 år sedan flyttade Christina och jag till Timmele. En del av Sverige vi inte kände till i någon större
grad. Jag hade hört talas om Heden genom mitt militärhistoriska intresse och genom årens lopp frågade jag
bybor och andra om var Heden legat samt om det fanns några minnen kvar av den. Svaren blev många och
olika. För att få mer kunskap började jag efter min pensionering att gräva vidare i arkiv och litteratur för att öka
kunskapen. Många olika förslag, många olika benämningar så vintern 2018/2019 beslöt jag efter samtal med
Anna Lena Hultman att sammanställa det jag kommit fram till. Under den beskrivna perioden har naturligtvis
organisationen förändrats. Dessutom har det från att beslut fattats till färdigt genomförande av besluten ofta tagit
många år. Artikeln utgör inget sanningsdokument utan är min tolkning av källor av olika slag. Den som har annan
information och uppfattning är välkommen att ta upp stafettpinnen, gräva vidare och komplettera historien.

Begränsningar
Under den aktuella perioden bestod inte krigsmakten
av lika många truppslag som finns i nutid.
Fortifikationen bildades 1635, Artilleriregementet
1636. Dessa var huvudsakligen värvade förband
och centralt organiserade och ingår ytligt i denna
sammanfattning. Det vi vanligen tänker på som
svensk krigsmakt är infanteriet, kavalleriet och
flottan. Organisationen har förändrats över tid och
jag har valt att redovisa torp, andra boställen och
organisationen mer detaljerat under 1800-talets mitt
för Redvägs kompani ur Elfsborgs Regemente och
Vartofta kompani ur Västgöta Regemente. Med
kännedom om spridningen av torpen kan det inte
uteslutas att ytterligare kompanier haft några knektar
placerade inom samma geografiska område.
Bakgrund
Under Gustav Eriksson av ätten Vasa, 1496 - 1560,
började Sveriges utveckling mot en nationalstat.
Han var Riksföreståndare 1521 - 1523 och därefter
kung fram till sin död 29 september 1560. Under
hans regeringstid centraliserades makten till honom
och Stockholm även om monarken med sitt hov
ofta befann sig på resande fot, framför allt av
försörjningsskäl.
En förutsättning för Gustav Erikssons ökade inflytande var reformationen som överförde katolska
kyrkans rikedomar till staten när protestantismen
blev statsreligion och Gustav dess högste frånsett
Vår Herre. Kungen var en pragmatisk man och insåg
att pengar behövdes för att bl. a betala av skulden
till Hansan, som lånat ut stora summor till honom
för att bekosta kriget mot danskarna. Dessa medel
10

fanns att hämta hos kyrkan. Vidare fick han tillgång
till en dubbelriktad informationskanal via kyrkan
där han fick ut sitt budskap till folket och också fick
information om vad som hände ute i riket.
Under Gustavs regeringstid förekom flera uppror och
krig. I Småland och Dalarna reste sig delar av allmogen,
ibland med stöd av adel och kyrkans män. Även i
Väster- och Östergötland förekom flera resningar
under 1520- till 1540-talen. Bl. a Västgötaherrarnas
uppror. Det sista allvarliga upproret under Gustavs
tid var Dackefejden 1542 - 43. Kungen upptäckte i
samband med de inbördes striderna att det fanns en
stor militär potential hos allmogen.
I Sveriges närområde hade vi Grevefejden i mitten
av 1530-talet i Danmark där Sverige blandade sig
i genom att Gustav sände en svensk styrka till
Halland där Halmstad intogs och Varbergs fästning
belägrades.
Då legoknektarna från utlandet var en dryg kostnad
för statskassan behövdes en ny ordning. Lösningen
blev försvarsordningen 1544 som innebar att
krigsmakten skulle ha en nationell plattform genom
”frivillig” rekrytering. Somliga anser att det äldre
indelningsverket för beridna förband börjar vid den
här tiden. Redan efter 15 år bestod Armén av 15 000
man.
Organisation 1550 - 1690
I Västsverige lades grunden för den s.k. Älvsborgsfänikan 1549. Även andra fänikor bildades i
Västergötland, t ex Västgöta knektar 1570, föregångare till Skaraborgs, Västgöta-Dals och Älvsborgs
regementen.
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Efter Gustav Vasas död 1560 drabbades Sverige
ånyo av krig med Danmark. Först sjuårskriget 1563 –
1570, sedan Kalmarkriget 1611 – 1613. Under båda
krigen erövrade danskarna Älvsborgs fästning som
Sverige tvingades betala lösen för båda gångerna.
Under stora delar av de båda krigen led Västsverige
stor förödelse.

1690. I varje landskap skulle ett regemente om 1200
man uppsättas mot löfte om att slippa utskrivningar.
I landskapet inrättades 1200 rotar för infanteriet
liksom rusthåll för beridna förband (se nedan). I
stort fungerade systemet på detta sätt fram till början
på 1800-talet men naturligtvis med justeringar och
kompletteringar som ansågs nödvändiga.

Det var uppenbart att den svenska krigsmakten
måste omorganiseras och utrustas bättre. Redan
tidigt 1600 – tal försökte Hertig Karl, senare
konung Karl IX, att förändra organisationen utan
framgång. Hans son, Gustav II Adolf, drev igenom
ett förändringsarbete 1617 – 1620 med bl. a en
krigsfolksordning 1619 vilken innebar att var tionde
man skulle utskrivas till krigstjänst. De gamla fänikorna
omorganiserades till nya landskapsregementen
och 1621 tillkom fältregementen om ca 1200 man
vardera. Undantagna var Dalarna och delar av
Norrland som redan tidigare hade ett system med
”ständigt knektehåll” motsvarande det nya systemet.
1624 stadfästes den nya organisationen. Det äldre
indelningsverket var skapat.

Första allmänna värnplikten
Sveriges misslyckade krig mot Ryssland och förlusten
av Finland under början av 1800-talet innebar att ca
1/3 av den svenska armén försvann. Behovet av en
större och bättre rustad krigsmakt var tydligt och
1808 infördes som komplement till Indelningsverket
ett Lantvärn på värnplikts grund som blev mindre
lyckat och redan från 1812 ersattes det av den s.k.
Allmänna beväringen. Den innebar att varje vapenför
yngling i fem år fr o m det år han fyllde 21 var skyldig
att tillhöra beväringen men alla skrevs inte ut. Första
tjänstgöringen var 12 dagar. Man kunde leja annan
att utföra plikten fram till 1860 då den möjligheten
avskaffades. 1858 utsträcktes tjänstgöringstiden till
30 dagar fördelat på de två första åren. 1885 blev
tjänstgöringstiden 42 dagar och tjänstetiden 12 år för
att senare gå över i den allmänna värnplikten som vi
känner den under 1900-talet.

Inledningsvis var den utskrivne fri att lämna armén
efter ett fälttåg eller ett år. Senare då det beslutades
att knekten skulle tilldelas 1/8 kronohemman och
inte fick avskedas förrän efter 20 tjänsteår kan det
anses att det äldre indelnings-verket var fullbordat.
Då det ej gick att i alla landskap uppfylla kraven för
boställen och antal knektar eller av politiska skäl var
svårt slöts avtal med Dalarna (1621), vissa delar av
Västmanland (1623), Jämtland (1645), Västerbotten
(1649) och Hälsingland (1675) att mot befrielse av
utskrivningar alltid hålla ett visst antal knektar till
krigstjänst.
I Västergötland utskrevs ca 600 – 700 man årligen under
30-åriga krigets första del. I regeringsformen 1634
fastställdes att de inhemska infanteriregementenas
antal skulle vara 20, ca 35 000 man varav 2/3 från
egentliga Sverige. Detta räckte inte utan värvade
knektar från bl. a Skottland, Irland, Polen och
Nederländerna utgjorde större delen av den svenska
krigsmakten ända fram till 1660-talet.
Nytt indelningsverk
Då det visade sig att det äldre indelningsverket hade
ett flertal problem, inte minst när det gällde boställen
för knekten, avlöstes det under Karl XI’s tid, efter ett
förslag om ständigt knektehåll till Riksdagen 1682,
av det yngre indelnings-verket som var genomfört

Militära förband med anknytning till
Ulricehamnstrakten
Västgöta regemente
Regementet ledde sitt ursprung från den fana som
uppsattes 1536 i Västergötland. 1628 organiserades det
som kavalleriregemente. 1806 efter omorganisation
kallades det Västgöta Dragonregemente för att 1811
bli ett infanteriregemente under namnet Västgöta
regemente med 791 nr från Skaraborg, 208 i Älvsborg
och 2 i Bohuslän. Chefen var placerad i Skövde,
mötesplatsen var Axevalla hed. Enligt 1901 års
härordning övertog regementet i huvudsak VästgötaDals värnpliktsområden och förlades till Vänersborg
med inflyttning i nya kaserner vintern 1916 – 17.
Genom 1925 års försvarsbeslut drogs regementet in.
Det kompani som fanns i Ulricehamnstrakten var no
8 Vartofta kompani. Övningsplats för regementet var
Axevalla Hed. Vartofta kompani samlades bl. a. på
Timmele Hed, i Karleby och i Fridene socknar.
Älvsborgs regemente
1549 lades grunden till Älvsborgsfänikan som på
1570-talet kompletterades med Västgöta knektar,
11
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föregångare till Skaraborgs, Västgöta – Dals och
Älvsborgs regementen. 1624 skapades Elfsborgs
Regemente. 1680 inför det yngre indelningsverket
bestämdes att regementet skulle bestå av sju
kompanier från Sjuhäradsbygden samt att det åttonde
skulle rekryteras framför allt från Örgryte och Askims
härader i Göteborg. Regementet lades ner 30/6 1998.
•
•
•
•

Regementet var med och stävjade Dalaupproret 1743.
1949 – 1969 var regementet ett s.k. pansarinfanteriregemente.
Det kompani som fanns i Ulricehamnstrakten
var no 8 Redvägs kompani.
Övningsplatser för regementet var Timmele
Hed, Kila Hed, Örby Hed och Fristad Hed och
för Redvägs kompani Timmele Hed.

Övriga förband i närheten
Artilleriet
var från sin början i Sverige 1541 ett förband för
hela riket, huvudsakligen värvat. 1636 skapades
Artilleriregementet som fram till 1794 var det enda
i Sverige med kompanier utspridda i riket. Närmaste
artilleriförband fanns i Jönköping med ett kompani
och Göteborg 6 kompanier. Då bildades Svea-, Göta, Wendes- och Finska Artilleriregementena. Så vitt jag
vet har inte artilleristerna i historisk tid satt några spår
i våra trakter förutom under direkta krigshandlingar.
Männingsförband uppsattes när krigsmakten behövde
förstärkas. Det innebar att tre, fyra eller fem rotar
resp. rusthåll gemensamt satte upp en knekt eller
ryttare till. För att få fulltaliga förband tillfördes
resurser från flera ordinarie förband i riket vilket
innebar att manskap och befäl kunde komma från
flera olika landskap. Följande regementen har haft
anknytning till olika Västgötaförband. Den som vill
läsa mer om dessa kan gå till källorna i artikeln.
Västgöta tremänningsregemente till häst (1700–1721),
Upplands tremänningsregemente till häst (1700–
1709, 1721), Upplands femmänningsregemente till
häst (1703–1714. Därefter värvat till 1721), Västgöta
tremänningsregemente till fot (1700–1719 därefter
grunden till Garnisonsregementet i Göteborg, upplöst

1801), Västgöta fyr- och femmänningsregemente
till fot (1703–1720) därefter Garnisonsregemente
i Stralsund till 1815 då det löstes från trohetseden
till Karl XIII och blev ett Preussiskt förband som
upplöstes efter första världskriget. Under tiden i
Stralsund övergick regementet till att bli ett värvat
förband, den svenska Drottningen Victoria utnämndes
åren före första världskriget till hedersöverste vid
regementet som då fick namnet Fusilier Regiment
Königin Victoria von Schweden Nr 34). Slutligen
Västgöta Ståndsdragonregemente (1703–1717).
Flottan
Slutligen fanns även 3–5 båtsmän tillhöriga Karlskrona
resp. Göteborgs Båtsmanskompanier bosatta i
Ulricehamn. För städerna i Sverige var det svårt att
försörja knektar och ryttare men istället ålades de
att hålla flottan med båtsmän. Oklart för mig hur de
försörjdes. Ett av torpen som legat på Båtsmansgränd
(idag Rådhusgatan) finns numera i Stadsparken.
Knekten
Roten/rusthållet skulle anskaffa soldat/ryttare inom
tre månader efter företrädarens avgång. Om det ej
lyckades förelades vite att rekrytera inom viss tid.
Misslyckades även detta uttogs en av rotebönderna
till soldat, s.k. pantsatt rotebonde. Han lösgavs sedan
när roten uppvisat godkänd rekryt.
Den nye soldaten skulle sedan godkännas vid
nästa approbations- eller generalmönstringsmöte.
Kraven på soldaten förändrades under tiden för
indelningsverket och under senare delen av 1700-talet
stipulerades följande:
Han skulle vara mellan 17 och 25 år, vara av god
frejd och ha försvarlig kristendomskunskap. Vara
fullkomlig till växt och hurtighet, frisk och sund utan
hemliga sjukdomar eller bräckligheter och ha hår och
åtminstone ämne till skäggväxt. Han skulle dessutom
vara minst 168 cm lång, ha en bröstvidd av minst 80
cm och en lägsta kroppsvikt av 55 kg.
Fortsättning följer i nästa nummer.
Christer Ström

Ett stort tack till er som lämnt bidrag till tidningen i form av artiklar, foton, m.m. 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.
Melja till m032113066@outlook.se eller ring Maj-Britt på 0321-13066.
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DVD finns att köpa i Konkordiahuset.
Rabatt för våra medlemmar: DVD 550 kr.

Projektet namn åt de döda
DVD-skivan Sveriges dödbok 1860-2017 skall komma ut i ny version 2021, men allt hänger på frivilliga registrerare
ute i föreningarna.

Projektets framgång bygger på frivilliga krafter som hjälpt till att registrera och komplettera dödböcker landet
runt. Närmare 500 enskilda och föreningar har deltagit i arbetet med Sveriges Dödbok 7. Arbetet fortsätter
nu med åren 1830-1859 med målet att få ett så fullständigt material som möjligt att ge ut i nästa version av
dödboken, vilket beräknas kunna ske under 2021.
Visst kan vi i Ulricehamnsbygdens Forskarklubb ta hand om vår del av projektet?
Gå till https://www.rotter.se/forbundet/nadd och läs mer. Under fliken Sök församling kan du se statusen för
Ulricehamns kommun. Där kan du också anmäla dig för att hjälpa till.

Bouppteckningsregister på CD
Redväg 1715-1891
Ås 1688-1801
Ulricehamn 1689-1863

Föreningens bouppteckningsregister har tidigare varit sökbart på nätet via Falbygdens släktforskarförening,
men nu är den möjligheten borta. Tills vi hittar en ny lösning kommer registret att finnas till salu på CD. Pris
100 kr. Kontakta Anna-Lena på konkordia@konkordia.se
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FRÅN SNICKARSON TILL HOVSKRÄDDARE,
JOHAN ROBERT SANDBERG
På kyrkogården i Timmele brukade pappa Knut peka
på en gravsten där det stod John R Sandberg. ”Johan
Sandberg var egyptiska drottningens hovskräddare.
Han kom ifrån Hoddan”. Ett grannställe till vår gård
Frälsegården kallades i folkmun Hôdda, fastän rätta
namnet var Övre Frälsegården. Historien kittlade en
liten grabbs fantasi då, men det är först när man börjat
intressera sig för kulturarv och släktforskning som det
blivit aktuellt att ta reda på mer.

Det har berättats att familjen hade ett strävsamt liv på
en liten gård med stor familj. 8 barn hade man och
de fick tidigt hugga i och hjälpa till. De fostrades i
Herrans tukt och med hårt arbete. Lek och trams var
av ondo. Gården födde 3 – 4 kor, en oxe och några
höns. Sandberg var mer intresserad av att snickra och
bättre på det än att bruka jorden. Därför anlitades
han också som slöjdlärare i en fortsättningskurs för
pojkar som slutat folkskolan.

Kom från små omständigheter
Familjen Sandberg, Carl Johan med hustru Sofia
och flera barn, var sedan 1879 bosatta på på torpet
Hoddelund eller Hoddan under Skogsgården
(Staberg). Sandberg försörjde sig som snickare och
han tillverkade hjulekrar, kistor och möbler. 1896
blev han ägare till den mindre brukningsdelen
Frälsegården på 1/16 mantal. Efter laga skiftet och
ett ägobyte flyttades 1/16 mantal Frälsegården fån
byn upp i backarna och till platsen för Hoddan.

Skrädderi – ett lyckat yrkesval
Sådan var bakgrunden för Johan Sandberg, den
äldste i barnaskaran och född 1877. Han var inte
intresserad av vare sig snickeri eller jordbruk.
Istället trädde han som 14-åring i skräddarlära i
Blidsberg. Efter tre år flyttade han till Göteborg och
bodde även ett tag i Stockholm. När han var nitton
tog han båten till London och redan dagen efter
ankomsten fick han anställning på en gammal ansedd
skrädderifirma. Det var nog då han började kalla

Familjegraven på Timmele kyrkogård.
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ägde också modehus i London och Köpenhamn.
Det är ganska imponerande för en snickarson från
Timmele!
Åter till Sverige
Johan och andra hustrun Ellen hade en son, John
Erik, född i Kairo 1924. Efter många år utomlands
blev Johan Roberts hemlängtan för stor och familjen
flyttade till Ulricehamn år 1930, där de bodde livet
ut. Johan hade inte glömt sitt ursprung och han lät
bygga en stuga åt sina föräldrar att bo i när gården
sålts. Stugan, som fick namnet Solhem, byggdes strax
intill gården.
En tragisk olycka
Sonen John Erik var som 20-åring en lovande
reklamtecknare i Stockholm, när han omkom. Han
satt i sitt fönster och solade, fick svindel och föll till
marken. Efter några timmar var han död. Tänk så
sorgligt att mista enda barnet! John Erik begravdes
på Timmele kyrkogård och där ligger också hans
föräldrar. Ellen Sandberg dog 1938 och Johan Robert
1947.
Johan Robert Sanberg.
sig John, mera gångbart än Johan i England. Sedan
fortsatte hans skräddarkarriär både i Frankrike och
Schweiz. År 1907, när han arbetade på ett modehus
i Frankrike, vann han en stor internationell tävling
bland 250 damskräddare. Fyra år senare sändes han
av sin arbetsgivare till Kairo. Snart startade han eget
modehus och hade Egyptens förnämsta damer som
kunder. Timmelebon blev kung Fuads hovskräddare
och han fick sy toaletterna till drottning Nazli. Han

Gravstenen togs bort
Sorgligt nog togs deras gravsten bort i samband med
röran på våra kyrkogårdar för några år sedan. Detta
är ytterligare ett exempel på hur bevarade gravstenar
skulle kunna påminna oss om den lokala historien
och intressanta levnadsöden. Det som är kulturellt
intressant och bidrar till klassning som kulturgravar
sitter inte bara i stenars utformning och inskriptioner.
Lars Neuman, med hjälp av Ann-Britt Gard Börjeson
m.fl.

Fortsättning från sida 2, Ord från ordförande.
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Årsmöte för Ulricehamnsbygdens forskarklubb
Söndagen den 22 mars kl. 15.00 i Konkordiahuset, Hössna
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
”Sherlock Teds svåraste fall” föredrag av Ted Rosvall, Falköping.
Fika.
Alla intresserade välkomna!
Styrelsen
DNA-testning i Konkordiahuset
Välkomna tisdagar kl.15.00, eller enligt överenskommelse.
Anmälan till Anna-Lena tel.070 595 000 4
Eller konkordia@konkordia.se
Välkommen till en DNA-träff i Konkordiahuset
Tisdag den 17 mars kl. 11.00
För dig som vill ha tips om hur du tolkar ditt DNA-resultat.
Välkommen till DNA-träff i Konkordiahuset
Torsdag den 26 mars kl.18.00
För dig som vill veta mer om Y-DNA och MT-DNA.
Gårdsforskning steg för steg
Anna-Lena Hultman berättar hur du hittar din egen fastighets historia
Konkordiahuset Hössna, söndag den 19 april kl.15.00 Välkomna!
Veckoslutskurs för nybörjare i släktforskning!
2 -3 maj, klockan 10.00 - 15.3 0 i Konkordiahuset Hössna
Medtag egen förtäring. Micro finns.
Datavana krävs. Kursledare är Gun Ohlsson.
Anmälan till Vuxenskolan 0771-502020 eller johanna.good@sv.se
Välkomna med på en utflykt till Källebacka söndag den 10 maj
Vi blir guidade i huset kl. 11.00 Pris 60 kr. per person.
Sedan smakar det nog gott med en kopp kaffe på gårdscaféet.
Pris 65 kronor för kaffe och halv fralla.
Anmälan om deltagande senast den 4 maj till Inga-Lisa Ahlstrand. Tel. 073-0242040
Välkomna till nybörjarkurs i släktforskning i Konkordiahuset
Fem tillfällen, med start onsdag den 8 april, kl. 9.30 – 12.00.
Kursledare Christina Ström.
Anmälan till Vuxenskolan tel. 0771-502020 eller johanna.good@sv.se
Släktforskadagarna 2020 i Skövde 22 – 23 augusti.
Temat blir då: ”Skaraborg - från viking till soldat”

FORSKARHJÄLP

Konkordiahuset i Hössna - Tisdagar 16.00 - 19.00

