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Hur går det med momsfrågan?

Nya medlemmar
Vi hälsar välkomna följande personer som nya medlemmar i 

Föreningen Släktdata:

I Sverige är den ideella sektorn 
i princip undantagen från att 
redovisa moms

EU-kommissionen vill ändra på 
detta och vidhåller sina planer på 
att momsbelägga den ideella sek-
torn. Kampen har pågått ett antal år 
men oron finns och snart kommer 
med stor sannolikhet någon form 
av beslut. 

Vid närmare studie av Kommis-
sionens betänkande så ser Kom-
missionen en annan utveckling 
med föreningar som allt mer är af-
färsdrivande och att det då inte finns 
skäl att behandla sådan verksamhet 
annorlunda än vanlig företagsverk-
samhet. Det är en högst påtaglig 
utveckling som förr eller senare 
kommer att få konsekvenser. 

Problemet är den stora spännvidd 
som finns i den ideella sektorn. 
Där finns föreningar som omsätter 
30.000 kronor på ett år till förening-
ar som omsätter mer än 50 miljoner 
kronor årligen. Det har förekommit 
förslag från svensk sida att före-
ningar som har en låg omsättning 
skulle bli momsbefriade. Kommis-
sionen har däremot inte accepterat 
denna lösning.

Förra året hettade det till då finans-
ministern trappade upp motståndet 
och gav ett hot om att blockera 
alla uppgörelser om moms i EU. 
Så kom finanskrisen och frågan 
tystades ned.

Med all säkerhet, när alla finans-
krisfrågor är lösta, kommer moms-
frågan att läggas på bordet igen. Ett 

plus i kanten är att Europaparla-
mentet ställer sig bakom det moms-
undantag för ideell sektor som de 
nordiska länderna framfört, men 
det verkar inte vara argument som 
biter på vare sig Kommissionen el-
ler dess tjänstemän.

Med stort intresse håller Föreningen 
Släktdata kontroll på momsfrågan 
och lär återkomma när det börjar 
hetta till igen.

Om Släktdata skulle behöva betala 
moms så skulle detta innebära, att 
våra kostnader ökar med ca 10 till 
15-tusen kronor per år, vilket ju är 
mycket pengar för en liten ideell 
förening.

Björn Jönsson
Ordföranden

Andersson Ingemar Kungälv
Andersson Örjan  Fjugesta
Andersson Jan  Edane
Brundell Bo  Vagnhärad
Halldin Elisabeth Norge
Haraldsson Mats  Ytterby
Hedström Jan  Vänersborg
Johansson Kerstin  Vänersborg
Johnsen Kjell Erik Norge
Johnsson Roger  Eslöv
Johnsson Ingrid  Lidköping
Karlsson Kurt  Sundbyberg
Mörk  Edgar  Olofström
Nilsson Lisbeth Vargön
Patriksson Marita  Hisings Kärra
Petersson Arne  Falkenberg
Rask  Inger  Malmö
Rosenborg Roland  Mörbylånga
Rådberg Anita  Skebobruk
Sahlgren Birgitta Svanesund
Spännar Kaj  Kristinehamn
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SLÄKTDATA
är en ideell förening för släkt- och
datorintresserade. 
Föreningen bildades 1989.

Föreningen verkar för att sprida in-
formation om såväl släktforskning som 
datorteknik för densamma. 

Föreningen verkar också för att fram-
ställa dataregister till låg kostnad över 
födda, vigda och döda men också hus-
förhör och domböcker.

Föreningen har medlemmar såväl i 
Sverige som övriga länder.

Medlemsavgiften är 125 kr per år och 
inkluderar Tidningen SLÄKTdATA.

Prenumerationsavgiften för Tid-
ningen SLÄKTdATA är 125 kr per år. 
Medlemsavgiften/prenumerationsav-
giften betalas till föreningens plusgiro 
410 40 40 – 3

Föreningens adress är:
Föreningen SLÄKTDATA
c/o Lennart Larsson
Mossaledsvägen 61
429 34 Kullavik
kassor(at)slaktdata.org

Föreningens webbplats:
http://www.slaktdata.org

Tidningen SLÄKTdATA utkommer
med fyra nummer per år. Bidrag i form 
av artiklar, notiser och tips är välkomna. 
Redaktionen förbehåller sig rätten att 
ändra i insänt material. Privata annonser 
och upplysningar tas in i mån av plats.

För innehållet i artiklarna står varje 
enskild författare och är inte alltid 
föreningens Släktdatas åsikter.

Tidningens adress:
tidningen(at)slaktdata.org

Tidningens webbplats:
http://www.slaktdata.org/index.php/
tidningen/
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Hej alla medlemmar!

Nu är det ett nytt år med nya och 
friska utmaningar

Så brukar man säga när ett nytt 
verksamhetsår börjar. Javisst så 
skall det vara, en aktiv förening 
skall alltid ha goda idéer och för-
slag samt en god framförhållning 
att genomföra det som styrelsen 
har beslutat. 

Tyvärr kan man inte genomföra allt 
på en gång vilket är naturligt då allt 
bygger på ideella krafter. Skall året 
2013 bli ett marknadsföringsår eller 
ett registerår eller ett webbplatsår. 

Att ha en god framförhållning inne-
bär att styrelsen måste diskutera, 
utreda och fastställa en vägledning, 
vilket bör omfatta inte bara ett verk-
samhetsår utan två eller tre år. 

Därför har styrelsen igångsatt ett 
grupparbete för att utreda, analysera 
och ta ställning till det arbete som 
står i föreningens stadgar. Vi har tre 
viktiga arbetsgrupper som är knutna 
till styrelsen. De personella resur-
serna är medlemmar, som normalt 
inte ingår i styrelsen. Fördelen är 
att de medlemmar som hjälper till 
behöver inte knyta uppdraget på ett 
verksamhetsår. 

Det är registergruppen, webbplats-
gruppen och tidningsgruppen.

Vad gör registergruppen?
Omvänt måste jag klart säga att re-
gistergruppen sitter inte och skriver 
av kyrkoböcker eller skapar nya 
register. Nej, man tar emot register 
från i stort vem som helst, kopierar 
in registret i våra mallar, filtrerar 
kolumnerna så att fälten kommer 
på rätt ställe, rättar uppenbara fel 
samt förbereder registret för en 
uppdatering av föreningens databas.

Släktdata äger inga register, vi 
förvaltar och publicerar register på 
nätet. Det är kärnan i föreningen.

Vad gör webbplatsgruppen?
En webbplats får aldrig vara statisk, 
den måste hela tiden förändras. De 
djupa förändringarna måste kunniga 
utvecklare göra men att förse webb-
platsen med aktuell information kan 
vem som helst göra.

Vad gör tidningsgruppen?
Fyra tidningar per år skall ges ut. 
Intressanta artiklar om släktforsk-
ning är ett måste. Däremot renod-
lade släkthistorier med släkttavlor 
som endast ett fåtal medlemmar 
är intresserade av är inget som vi 
prioriterar. Det skall vara intressant 
att läsa som alla har nytta av.

Om vi även i år skall utföra bra 
arbeten behöver vi mer folk som 
kan hjälpa till i de tre grupperna. 
Fördelen är att man sitter hemma 
och jobbar.

Friska nya medarbetare önskas även 
till styrelsen, vilket är en förutsätt-
ning, att föreningen fortsättningsvis 
kan marknadsföra sitt utbud på 
mässor och konferenser.

Vi blir glada när medlemmar hör av 
sig. Mejla till ordf(at)slaktdata.
org.

Lördagen den 9 mars kommer vi 
att ha ett utställarbord i samband 
med DIS Sveriges årsstämma på 
Scandic Hotell i Mölndal. Som ti-
digare ger vi tips och hjälp till alla 
släktforskare.

Nästa utställning är på släktfors-
kardagarna 16-17 mars, som 
äger rum på Riksarkivets avdelning 
Landsarkivet i Göteborg. Det är ett 
samarbete mellan GRS, Släktdata, 
Dis-Väst och Landsarkivet. 

Ett tjugotal utställare kommer att 
finnas på plats. Många intressanta 
föreläsningar. Kom gärna och besök 
Släktdata, vi finns i samma lokal 
som Landsarkivets expedition.

Lördagen den 23 mars har vi 
årsstämma på Nordengården. En 
plats som Släktdata har haft många 
årsmöten under årens lopp. Nytt i 
år är att vi bjuder på smörgåstårta 
innan mötes-förhandlingarna. 

Lite skämtsamt är den stunden ett 
släktforskarmingel. Ett sätt att lära 
känna varandra. Vi har mycket 
gemensamt och mycket att prata 
om. Så välkomna till Nordengården 
kl.12.00.

Jag hoppas att vi kan förstärka sty-
relsen och alla våra arbetsgrupper 
så att vi obehindrat även i fortsätt-
ningen kan ge alla släktforskare den 
fantastiska möjlighet att helt gratis 
söka på ett antal miljoner poster i 
våra register. 

Vi vill utveckla och göra våra regis-
ter ännu bättre.

Björn Jönsson
Ordförande

Kassören tackar alla som har be-
talat medlemsavgiften för 2013.

Den behövs för att vi skall kunna 
förverkliga vår målsättning. Att 
ge alla fri tillgång till våra re-
gister.

Skulle Du ha missat detta så är det 
inte för sent ännu.

På PlusGiro 410 40 40-3 tar vi 
gärna emot 125 kr.

Lennart Larsson

Medlemsavgift 2013
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Håkans notiser

Den 25/1 1914 avled Selma Emi-
lia Karlsson, född 24/5 1875 och 
hennes dotter Karin Alice Linnea 
Karlsson genom en drunkningso-
lycka. De var bosatta i Brandkärr i 
Backa församling.

Om modern står det antecknat: 
”Hon sökte sittande vid stranden av 
Göta älv med kläderna på komma 
sin drunknade dotter till hjälp men 
drogs därvid ut i strömmen och 
omkom. Se nedan! Intyg av kro-
nolänsman C A Brundin den 28/6 
1914.”

Om dottern står det antecknat: 
”Hon hade i sällskap med en tjäns-
teflicka gått att bada i Göta älv. Då 
den senare förlorade fotfästet ville 
den döda flickan hjälpa henne men 
drunknade därvid”. Intyg av kro-
nolänsmannen C A Brundin den 
28/6 1914. 
Backa F:3 s.4

---
Arbetsförmannen Elis August Nils-
son föddes den 3/3 1872 och var 
bosatt i Charlottenlund i Backa 
församling och när han avlider den 
21/1 1911 står följande antecknat: 

Dödsorsak: Järnvägsskada

Intyg 24/1 1911 av kronolänsman 
C Brundin. Han skulle hjälpa två 
personer ned från ett i gång varande 
tåg varvid alla tre kommo ned 
mellan plattformen och tåget och 
han själv drogs under detsamma. 
Begraven i Grums församling i 
Värmlands län den 5/2 enligt attest 
den 17/2 1911
Backa F:2 s.38

---
Om Bengt Peterssons son Johan 
August, bosatt på Åsem i Stora 
Mellby socken står antecknat i 
husförhörslängden:

”10/4 1888 dömd till 8 månader 
straffarbete och medb förtr förlust 
i två år för andra resan stöld med 
inbrott (Viske häradsrätt) (Ej dömd 

i Genevad nedergård i Stora Mellby 
socken står följande antecknat i 
husförhörslängden:

”Frejdhet för Viktor Svensson, som 
i Göteborg häktats för otukt med 
minderårigt flickebarn, avsänt till 
stadsfiskalskontoret i Göteborg den 
6/10 1905 på grund av begäran däri-
från av den 30/9 1905. Betyg enligt 
K.K. 30/3 1901, utfärdat 4/11 1905 
på begäran av fängelsepred.vid Nya 
Varvet. Dömd till 4 års straffarbete 
för otukt, som slutar den 12 oktobet 
1908.”
Stora Mellby AIIa:1 s.42
---
Lantbrukaren Anders Andersson i 
Geneveds nedergård i Stora Mell-
bys socken avled 1 november 1898 
och om honom finner man följande 
anteckning i husförhörslängden: 
”Omkommen vid kärrans vältning 
under resa till hemmet från Trollhät-
tan via Upphärad. Olyckan timade 
emellan skomakare Flood i Utby 
och Gustaf Fahlgren i Geneved 
nedergård”
Stora Mellby AIIa:1 s.38

---
Fattighjonet Carl Hansson avled 16 
oktober 1882 i en ålder av 72 år 1 
mån 26 dgr och om honom står det 
antecknat: ”Kyrkoskrivningsort 
okänd. Född i Säve och har tillhört 
församlingen till 1842 men sedan 
varit ständigt städd på vandring”
Säve F:2 s.15

---
Fången no 166 Andreas Larsson 
från Toreby i Harestad socken avled 
30/9 1863 och om honom står an-
tecknat: ”Örebro Cellfängelse. At-
test av fångpredikant J A Westerlind 
d. 7/10 1863. Skrivelsen ankom ej 
förrän 1/11 1863.”

”Fången (den under namn bekanta 
”mössa”) är senast dömd till 2 års 
straffarbete för slagsmål och stöld”
Harestad F:2 (Sidnummer saknas)

Håkan Andersson

medb förtr förlust utöver strafftiden 
2 år)”
Stora Mellby AI:11 s.699

---
Om Johan Möller, folkbokförd på 
Akernabräckan i Stora Mellby står 
det antecknat i husförhöret: 

”Sedan Johan Möller avrest till N 
Amerika och sedan icke låtit sig 
avhöra, dömde på hustruns an-
sökan Flundre, Väne och Bjärke 
häradsrätt 21/10 1910 till skillnad 
i äktenskapet och domkapitlet i 
Skara utfärdade skiljobrev den 18 
januari 1911.”
Stora Mellby AIIa:2 s.637

---
Om Johannes Blands son Oskar 
(bosatt på torpet Dragrompan i 
Stora Mellby socken) står följande 
antecknat i husförhörslängden för 
Stora Mellby:

”Arb 15/3 1901. Häktad 30/11 
1901 för grovt hemfridsbrott av 
järnvägslänsman Knut Ekström (vid 
statsbanan genom Bohuslän). 1902 
28/1 dömd av Tunge häradsrätt till 8 
mån straffarbete för hemfridsbrott. 
– Arb 3/2 1902. 21/8 1903; arb bet 
19/3 1904; arb bet 24/2 1905, arb 
1/2 1906; häktad för misshandel 
Skåflinge (?) fr kronolänsmannen 
E Walden i Borgholm 8/12 1907. 
Arb bet 6/4 1908. 

Dömd 14/1 1908 för 2 misshan-
delsbrott att hållas i fängelse 1 
månad samt böta 15 kronor. Av 
Ölands norra mots häradsrätt. Arb 
19/2 1909. Oskar 1909 18/1 dömd 
av norra mots dito till 40 kronor i 
böter för fylleri och förargelseväck-
ande beteende. Eftersökt 25/6 1909. 
Eftersökt 5/10 1909 för vittneser-
sättningar 25:44. Arb 27/2 1911 
(Norkärr möletap (?)) Eftersökt 
för böter, 10 kr, 4/5 1912. Arb 25/9 
1912 (Bya vam ?)”
Stora Mellby AIIa:1 s.268

---
Om sågaren Sven Larssons son 
Viktor, född 18/12 1876 och bosatt 
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Släktforskningens dagar  
16 – 17 mars 2013 

Släktforskningens dag - ett initiativ av Sveriges Släktforskarförbund 

 

Soldaten (båtsmannen, ryttaren) i släkten 
Vill du veta mer om din släkt syns vi på 

Riksarkivet, Landsarkivet i Göteborg, 
 Arkivgatan 9A 

Lördag 10.00 – 16.00 och söndag 10.00 – 16.00 
Mängder med utställare och intressanta föreläsningar

Fri entré 

Sponsorer: DIS-Väst, Släktdata, Region- och Stadsarkivet 
Göteborg, GöteborgsRegionens Släktforskare och 

Göteborgs-Emigranten

Släktforskningens dagar i Göteborg
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Föreläsningar i Landsarkivets hörsal
Lördagen den 16 mars
10.00 Invigning, Landsarkivarien Ulf Andersson 
  Musik av kvartetten Amaryllis och dans av dansgruppen Kristallen
11.00 Föreningarna och institutionerna presenterar sig. DIS, Släktdata, GRS, GSA, GSM och 
  Sofi (10 min var)
12.00 Louise Lönnroth f.d. Landsarkivarie i Göteborg: Det globala minnet
13.00 Göran Anderberg fil.dr: Gustav III:s besök i Göteborg hösten 1788 - en vändpunkt i Sveriges historia
14.00 Ulf BeIjbom professor: Delaware-äventyret 1638, - ett 375 årsminne
15.00 Owe Wennerholm: Bockstensmannen

Söndagen den 17 mars
10.00 Westgiöta Gustavianer presenterar historiska uniformer från 1700- och 1800-talen
10.30 Företagen Ancesty, MyHeritage och Arkivdigital presenterar sig
11.15 Magnus Bäckmark: Genvägen för genealoger - DNA jämförelser som verktyg i släktforsk-
  ningen 
12.15 Margareta Söderström: Min fader Västgöta Bengtsson
13.15 Lantmäteriet
14.00 Erik Gustavsson: En emigrantdatabas i vardande
15.00 Johan Ahlen: Flygfotohistoria
15:30 Avslutning 

Inom ramen för Riksantikvarieämbetets Wikipedia-projekt har bättre kopplingar mellan Kringla och Wiki-
pedia och Wikimedia Commons utarbetats. Sedan en tid är Riksantikvarieämbetet Kringla hopkopplad med 
Wikipedia, läs mer i deras blogg: 
http://www.k-blogg.se/2012/11 Bläddra ner i bloggen till den 8 november 2012 så visas bilder på hur det 
fungerar.

Riksantikvarieämbetet -Kringla och Wikipedia

Bilden är hämtad från tidningen 'Magasin för 
Konst, Nyheter och Moder' från 1836 med 
följande charmiga text.

"Kvinnan skall ha bart hår, prydt med sammet 
och guldnålar i form af blommor. Underkläd-
ning af tyll, med breda broderade volans; 
öferklädning af rödt sidensars. Långshawl af 
blonder. Hvita handskar och skor.

"Mannen skall ha en kappa utan ärmar, i syn-
nerhet ämnad att kasta öfer sig när man är 
balklädd, eller eljest icke ämnar sig till längre 
promenader."

Björn Jönsson

Om bilden på framsidan - Klädesmodet 1836
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"Att förbli okunnig om ting som hände innan man var född, 
är att förbli ett barn".

Marcus Tullius Cicero (106-43 före Kristus.)

På initiativ av Sveriges Släktforskarförbund firas på många håll i landet Släktforskningens dag med utställningar 
av olika slag. Släktforskningens dag är i år den 16 mars.

Hör efter med Din lokala Släktforskarförening eller med närmaste Landsarkiv om man har något intressant på 
gång. 

Landsarkiv finns i Härnösand, Uppsala, Göteborg, Lund, Vadstena, Östersund och i Visby. Dessutom finns Krigs-
arkivet, Riksarkivet Marieberg och Arninge, Värmlandsarkiv, Stockholms Stadsarkiv och Malmö Stadsarkiv.
Mer uppgifter om Landsarkiven hittar Du på www.riksarkivet.se.

Uppgifter om de 166 Släktforskarföreningarna som finns i landet och som är medlemmar i Sveriges Släktfors-
karförbund finns här www.genealogi.se  

Släktforskningens dag 16 mars 2013

I ett tidigare nummer av tidningen 
berättades att för 100 år sedan fann 
man Ulrika Beata Fant död genom 
olyckshändelse i Sotenäs kommun 
i Bohuslän. Hade hon kanske gått 
vilse och blivit överraskad av snö-
stormen? Hon hittades död den 21 
november 1911. 

I dödboken hänvisas till kronoläns-
mans anteckningar. Genom lands-
arkivet i Göteborg fick jag fram 
anteckningarna från kronolänsman 
i Sotenäs på 2½ sida.

Kronolänsman höll förhör dels med 
mannen som hittat Ulrika Beata 
död och dels med hemmansägaren 
Herman Niklasson i Rished. Denne 
berättade att ”Fant som ej haft fast 
bostad eller tjänst, och som han 
betvivlade var skriven någonstädes 
här i orten. Hon hade kommit hit för 
åtskilliga år sedan från annan trakt 
i riket. Senast hade hon vistats en 
6 veckors tid hos hemmansägare 
Karl Aronsson, Långön i Tossene 

socken. I fredags hade Fant varit 
hos Herman och fått låna 3 kro-
nor, för att enligt uppgift betala en 
skuld i Långön och sedan flytta till 
Herman, hos vilken hon förut varit 
och arbetat. 

Han hade av Lars Olsson hört att 
Fant igår varit i Lysekil och förmo-
dan var att döma av den plats där 
hon funnits att hon ämnat sig till 
honom. Han hade sig ej bekant att 
någon person som hyst ovänskap 
mot Fant. Denna hade i regel brukat 
när hon fått sin månadslön resa till 
någon stad och supa upp pengarna 
och brukade då alltid komma hem 
berusad. ”

Vid besiktning av kroppen kunde 
inga tecken på yttre våld upptäckas. 
Fant tros vara 45-50 år med svart 
hår, något under medellängd samt 
grovt byggd. Snö fanns på kläderna. 
I kjolens ficka hittades 3 karamel-
ler, rester av en påse märkt Lysekils 
Handelsaktiebolag samt en liten 

portmonnä. I den fanns ett glas till 
glasögon eller pincné samt 34 öre.

I husförhörslängderna från Långön, 
Tossene och Rished, Askum  i 
Bohuslän finns  inte Ulrika Beata 
Fant antecknad. 

Visst undrar man varifrån kom 
hon, och varför hamnade hon på 
västkusten??

Källor: 
Askum F:1 (1897-1922) 
Kronolänsman i Sotenäs anteck-
ningar 21 november 1911
Bohusläningen 2011-11-23

Solveig Blomstrand

Tre karameller och en portmonnä med 34 öre
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År 1852 den fjärde söndagen efter 
Heliga Trefaldighets eller den 4 juli 
förrättade stiftets Biskop, Över-
hovpredikanten, Commendören av 
Kongl Nordstjerneorden med stora 
korset, Riddaren av konung Karl 
XIII:s orden, högvördige Herr Dok-
tor Joh Jakob Hedrén, invigning av 
Ledbergs kyrka och anställelse med 
både Björkebergs och Ledbergs 
församlingar gemensamt därstä-
des generalvisitation i närvaro av 
församlingens prästerskap, prosten 
och kyrkoherden A M Hagman och 
comministern J Öster samt prosten 
och kyrkoherden i Westerlösa ma-
gister E von Mellen, prosten och 
kyrkoherden i Fornåsa och Lönsås P 
D Sjödin, rektorn och kyrkoherden 
i Orlunda, magister C A Schröder 
och kyrkoherden i Skepsås och Älf-
vestad, magister C Gson Westling.

Sedan efter föregången kungörelse 
om kyrkoinvigning och generalvi-
sitation församlingens ledamöter 
voro församlade och ovanbemälta 
prästerskap därjämte såsom as-
sistenter sig infunnit; företog Herr 
Doktor och biskopen kl 9 f.m. invig-
ning av denna Ledbergs hedervärda 
församlings nybyggda kyrka med 
dess nya orgel, då under avsjung-
ande av psalm no 23, Herr Biskopen 
åtföljd av herrar assistenter, från 
sakristian utgick choret och därefter 
från altaret höll ett för det högtidliga 
tillfället lämpligt tal i anledning av 
Matth 25:34. Hvarefter och sedan, 
på sätt kyrkoboken föreskriver Herr 
Doktorn och Biskopen invigt detta 
Herrens hus samt ytterligare till 
den talrika församlingen meddelat 
en förmaning att hålla det invigda 
templet i tillbörlig helgd, Herr Bi-
skopen med Herrens välsignelse 
avslutade denna kyrkoinvigning.

I vanlig ordning börjades och fort-
sattes sedermera högmässoguds-
tjänsten därvid församlingens kyr-
koherde med anledning av dagens 
text, predikade över Johannes 13 
kap 15 vers. 

Efter gudstjänsten slutträdde Herr 
Doktorn och Biskopen ånyo för 
altaret och höll för församlingen 
ett tal med ämne valt ut Luc 14:15

Därefter anställde herr biskopen 
oatherhetiskt förhör med försam-
lingarnas så äldre som yngre med-
lemmar. Herr biskopen behagade 
själv förhöra de sista årens natt-
vardsungdom som framkallades i 
choret, samt biträddes i bänkarna 
av de övriga närvarande lärarna och 
på läktaren av comministern i Wreta 
kloster, A Aronsson, som efter för-
rättad gudstjänst i Björkeberg kyrka 
nu anlänt.

Efter slutat förhör inhämtade herr 
biskopen med tillfredställelse att 
församlingarnas prästerskap nitiskt 
och omsorgsfullt sökt uppfylla sina 
dyra plikter såsom lärare ävensom 
att för församlingsborna själva med 
tillbörlig uppmärksamhet emotta-
git de viktiga lärdomar dem blivit 
meddelade. Och vad barnen särskilt 
vidkom läste de i allmänhet med 
få undantag väl. Herr doktorn och 
biskopen uppträdde ånyo för altaret, 
förmanade församlingen till fortsatt 
daglig förkovring i kunskapen om 
Gud, till förtröstan på honom och 

till ett honom behagligt levene, 
hvarpå detta kristendomsförhör 
avslutades med välsignelse och av-
sjungande av Ps no 500  vers 5 – 7.

Därefter och sedan kvinnkönet, 
ungdomen och de obesuttne blivit 
hemförlovade, anmodades alla de 
som vid socknestämmor inom för-
samlingarna äga talan att till allmän 
visitation stämma i choret framträda 
då herr biskopen i avseende på för-
samlingens kyrkliga förhållanden 
till rådplägning föredrog följande 
ärenden:

§ 1
De allmänna gudstjänsterna som 
hela året igenom börjades kl 10, 
förrättas utan all anledning till 
anmärkning, enligt kyrkolag och 
gällande författningar, såväl här, 
som i moderkyrkan, Guds heliga 
ord lärdes rent och klart och be-
söktes Herrens hus flitigt av båda 
församlingarnas invånare. Såväl 
höres mot sabbatens helgd ingen 
klagan, hvarföre och någon kyrko-
vakt här icke varit av behov. Herr 
Biskopen som omnämnde flera de 
senare åren utkomna skrifter an-
gående vilodagens helighållande, 
uppmanade på det ömmaste till dess 

Ledbergs kyrka, Östergötland, Uppförd 1851 
Daniel Byström, Svenska kyrkan

Invigningen av Ledbergs kyrka
-tidsdokument från en svunnen tid
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i allo värdiga begående så inom som 
utom templet.

§ 2
Ottesångarne hållas i den ordning 
kyrkolagen bjuder och aftonsång 
likaledes efter föreskrift endast 
långfredagen. Bön inomhus eller 
vad man gemenligen plägar kall. 
Husandakt begynt beklagligtvis 
komma mer och mer ur bruk, 
tillstyrkte och uppmuntrade herr 
biskopen allvarligen till återtagande 
av denna våra förfäders värdiga 
plägsed. Man kan nämligen ej nog 
ofta bedja å Honom av vilken all 
god gåva kommer

§ 3
De heliga sakramenten begagnas 
ordentligen och med vördnad. I 
moderförsamlingen förrättades 
dopet menändels i kyrkan här åter 
stundom hemma stundom i kyrkan. 
Herr biskopen erinrade om kyrko-
lagens föreskrift i detta hänseende 
Cap 3 § 3. Nattvardsgången som 
inom pastoratet som merändels 
förrättades på Palmsöndagen och 
4:e söndagen i adventet, höllos 5 a 
6 årligen. Största antalet commu-
nicanter anmälde sig sommartiden. 
Förhören i detta avseende verställ-
des söndagen förut.

§ 4
Nattvardsungdomens beredelse 
begynner vid fastlagstiden och 
konfirmation vanligen före mid-
sommardagen och nattvardsgången 
nomiedag men vanligast andra 
söndagen efter trefaldighetsdag. 
Meddelandet av de barn som bere-
das rätt till sin första nattvardsgång 
uppgår vanligen till 14 i moderför-
samlingen och i annexen 8. Herr 
biskopen gjorde sig förvissad om 
både pastorns och komministerns 
nitiska omsorg i detta viktiga och 
angelägna ärende.

§ 5
På tillfrågan om enskilda sockne-
bud meddelas det svar att sådana 
mera sällan i dessa församlingar 
förekommer. 

§ 6
Husförhören anställas om hösten 
strax efter flyttningstiden efter före-
gående förskrivningar vilket förhål-
lande herr biskopen destomera gil-
lade, som tid därigenom vinnas för 
det egentliga förhöret vilket alltid 
måste avses såsom den högst vik-
tiga huvudsaken. Och voro rotarna i 
vardera församlingen. Dessa förhör 
bevistas mannagrant så att präster-
skapet sällan haft anledning att här-
vid beivra någon försummelse. Väl 
vore här, som annorstädes, mindre 
gästabud öfliga efter förhörets slut. 
Men de höllos utan all överdrift 
och hade icke eller hittills föranlett 
anledning till någon klagan. Rote-
förhören verkställdes om sommaren 
efter slutad bergsel. Predikoförhör 
hade icke blivit hållna. 

§ 7
Bröllop höllos aldrig på någon av 
de stora helgdagarna men  ofta för-
rättades vigseln i kyrkan där även 
kyrkotagningarna vanligast skedde. 

§ 8
Levnadssättet vitsordades såsom i 
allmänhet gott och oklanderligt och 
lämpat efter var och ens ställning 
och tillgångar. Inga krogar funnos 
inom pastoratet och vore dryckes-
skapslasten lyckligtvis i avtagande. 
Herr biskopen vill och hava för-
äldrars, husfäders och i allmänhet 
ungdomars vardares uppmärksam-
het fästad på vikten av barnen och 
de yngres avhållande från starka 
drycker, helst på den noggranna 
vården av de unga berodde all fram-
tidens förhoppning. 

§ 9
Hvad sedetillståndet i övrigt beträf-
far råder inom båda församlingarna 
i allmänhet dygd och rättskaffenhet. 
Sällan förekom någon större förbry-
telse. Äktenskapet hålles i helgd och 
olovligt umgänge könen emellan 
inträffar sällan. Kyrkorådets åtgärd 
i ett eller annat avseende har icke 
ofta varit påkallat. 

§ 10
Sockenstämman hållas ordentligen 

och på bestämda tider efter förut 
i laga ordning skedd pålysning. 
Utom de tvenne ordinarie röra de 
merändels fattigvården och vad 
konungens befallningshavande kan 
hava att andraga eller påbjuda.

§ 11
Tillkännagav herr biskopen att 
jämnligt § 18 i gårdagens proto-
koll hade upprättandet av ett nytt 
inventarium för Ledbergs försam-
ling blivit beslutat och hemställde 
nu herr biskopen på derom av 
församlingens komminister väckt 
fråga, det måtte vinkannan (§ 5 
3/7 52) så tilläggas kalken för att 
av dessa båda kärl låta en större, 
för behovet lämpligare kalk av 
skicklig silverarbetare förfärdigas, 
vilken hemställan enhälligt bifölls 
och skulle såsom gällande beslut i 
dagens protokoll antecknas. 

§ 12
På beröm av herr biskopen gjord 
framställning förklarade försam-
lingens medlemmar sin fullkomliga 
tillfredställelse med sina lärare även 
som både pastor och komminister 
förmälte sig hava allt skäl att vara 
belåtna med det förtroende varmed 
de av sina åhörare oförsättades. 
Icke eller förekom emot kyrkans 
betjäning någon anmärkning. Herr 
biskopen lyckönskade till detta 
goda förhållande under nedkallande 
av den allgodes nåd och frid så över 
lärare som åhörare nu och framgent.

Prästerskap och församling hade ej 
vidare något att anföra hvarföre herr 
doktorn och biskopen avslutade 
denna förrättning med Bön och 
Herrans välsignelse

Actum ut supra
Joh Jak Hedrén
Biskop

Likheten med orginalet intygar 
J Öster

Ledberg CI:4 s.89 – 94

Håkan Andersson
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Över minnesmuren
Tekniken har utvecklats otroligt 
under de senaste åren och ger 
många möjligheter, men ställer 
också till problem för ABM-sek-
torn (Arkiv, Bibliotek, Museer) 

En del verk får kopieras och en del 
inte pga av upphovsrätten.  Murar 
reser sig över samhällets minnen. 
Regionarkivet har givit ut en skrift 
”Över minnesmuren” där utgångs-
punkten är att allmänheten ska ha 
fri tillgång till kulturarvet – och att 
ABM-sektorn ska kunna lämna ut 
materialet.

* För att ta reda på vad en institution 
får göra med ett givet alster kan man 
utgå från följande fyra frågor:

1. Är det här ett verk?

2. Gäller det upphovsrättsliga skyd-
det fortfarande?

3. Var finns rättigheterna?

4. Vad får institutionen göra?

* Ofta vet man inte så mycket om 
äldre verk som lagen förutsätter. 
Om man efter grundliga efterforsk-
ningar fortfarande inte kunnat hitta 
upplysningarna bör man använda 
verket men ha beredskap för att 
göra rimliga ändringar och betala 
användaravgift i efterhand.

* ABM-institutionerna förvaltar 
allmänhetens kulturarv på allmän-
hetens vägnar, och bör så långt som 
möjligt göra sina samlingar och sitt 
egenproducerade material tillgäng-
ligt på nätet. De mest användbara 
fria licenserna tillhandahålls av or-
ganisationen Creative Commons1

1. Om det är ett verk (verkshöjd) 
kan vara svårt att avgöra. En fråga 
man kan ställa sig är om verket 
sett annorlunda ut om någon annan 
skapat det. 

2. Om alstret är ett verk gäller det 
upphovsrättsliga skyddet under 
upphovspersonens livstid och yt-
terligare 70 år därefter.

Är upphovspersonen okänd räknar 
man 70 år efter att verket gjordes 
tillgängligt för allmänheten.

För filmer räknas från dödsåret för 
den sist avlidna av manusförfat-
taren, dialogförfattaren eller kom-
positören.

När skyddstiden gått ut kan verket 
användas fritt med undantag för 

1 För exakta anvisningar 
kring dessa licenser se på organi-
sationens svenska hemsida 
http://www.creativecommons.se

tidigare outgivna verk där utgivaren 
får ensamrätt till verken i 25 år efter 
utgivningen.

3. Upphovspersonen har rättighe-
terna. Om han/hon avlider ärvs rät-
tigheterna enligt ärvdabalken. Finns 
inga arvingar ligger rättigheterna 
hos Allmänna arvsfonden.

Genom avtal eller liknande kan 
rättigheterna överförts till någon 
annan.

Hela broschyren kan laddas ner 
från sidan 

http://www.arkivnamnden.org/
ovr/over_minnesmuren.pdf 

Solveig Blomstrand

Notiser från kyrkoböcker
År 1908. Ett hittebarn av okänd 
församling. 

Barnet blev funnet vid stranden av 
Göta älv liggande inlindat i tygbyl-
ten i en gödselhög , där det sannolikt 
icke länge legat. 

Enligt attest, som ankom 29/1 1908 
från kronolänsman S Elfving ”Har 
någon upplysning icke kunnat utrö-
nas om barnets härkomst,  ej heller 
har dödsorsaken kunnat utrönas vid 
rättsmedicinsk obduktion har ut-

rönts att barnet varit fullgånget och 
fötts levande men avlidit strax efter 
födseln.” Kristerlig begravning 

Backa F:2 s.39

Håkan Andersson

I Vigselboken för Göteborg Mast-
hugget 1935 har antecknats föl-
jande:

"HKH Kronprinsens norske chaf-
för, norske undersåten Torstein 

Vilhelm Röed fr. Norge, Skaugum, 
Asker, Oslo" som tar ut lysning och 
gifter sig med "Kassörskan Dagmar 
Teresia Andersson från St.ä. 8161".

Gerd Rölander
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Nanny 17 år - ett gammalt fotografi berättar
”En 17-årig ung kvinna utvand-
rade från Blekinge till USA och 
gifter sig där med en irländare”

Detta bröllopsfoto fanns hos min 
farfar Martin Persson, Håle Över-
gård1, när jag var liten. Jag tittade 
ofta beundrande på det. ”Vem är 
det?”, frågade jag en gång min 
farmor. ”Det är din farfars syster”, 
var svaret. Hon heter Nanny, hon 
utvandrade som mycket ung till 
Amerika – bara 17 år - och vi har 
väldigt sällan kontakt med henne. 
Hon lär bo i en stad som heter Oak 
Park. Hon emigrerade från det fat-
tiga Blekinge för att på egen hand 
skaffa sig en framtid i USA. Hon 
gifte sig med en irländare och av 
mycket att döma så är hon ej särskilt 
intresserad av sitt gamla hemland.”

1945 – kommer jag ihåg – kom det 
ett brev från USA till min farfar. Det 
var Nanny som skrev och budska-
pet var sorgligt. ”Jag måste berätta 
för dig, kära bror, att vår bror här i 
Amerika, Adolf, har avlidit i New 
York”.

1946 dök hon upp själv på Håle. 
Hon hämtades med taxi på Hallin-
dens järnvägsstation. Arvet efter 
den i USA avlidne brodern hade 
betalat hennes resa över Atlanten 
och nu kunde hon hälsa på sin bror 
i Sverige och sin syster i Danmark. 
Hon reste även till Stockholm för att 
leta efter pengar som hennes bror i 
USA hade deponerat där, när han 
arbetade i Stockholm en kortare tid. 
Så vitt jag kommer ihåg så var hen-
nes resa till Stockholm lyckosam.

Men till Blekinge ville hon inte 
resa; uppväxten där hade varit för 
sorglig och fattig och lämnat alltför 
många dystra minnen.

1 Håle Övergård, ligger i 
Sotenäs Kommun i Bohuslän

Nanny som emigrerade från Blekinge till 
USA och besökte Sotenäset i Bohuslän 
1946

Hon var en virvelvind, alltid aktiv, 
hade alltid något att prata om. Trots 
att hon lämnat Sverige redan som 
17-åring år 1902 talade och skrev

hon fortfarande efter mer än 40 
år en väl förståelig svenska. Mig 
gav hon engelsklektioner (med en 
Linguaphonebok och en gammal 
78-varvs grammofonskiva som 
underlag) och gav mig impuls att 
bli intresserad av att bli elev i real-
skolan i Kungshamn.

Hon hade mycket att berätta om 
sin hemstad Oak Park. Det var en 
förstad till Chicago i staten Illinois.  
Där fanns flera byggnader av den 
världsberömde arkitekten Frank 
Lloyd Wright (då visste jag inte 
vad hon talade om) och Oak Park 
var också födelsestaden för förfat-
taren Ernest Hemingway (som jag 
heller aldrig stött på tidigare) och 
det var hemstaden för Edgar Rice 
Burroughs, mannen som skapade 
Tarzan (och då visste jag precis vad 
hon talade om. Johnny Weismul-
lers filmer om Tarzan hade jag ju 
sett flera av i Håle Folkets hus). Så 
försvann hon. Vi brevväxlade ett 

antal år. Hon hade på ålderns höst 
flyttat till Homestead i Florida (det 
var bättre klimat där, skrev hon). 
Så upphörde brev att komma. Hen-
nes familj var av allt att döma inte 
intresserad av att hålla kontakt med 
den svenska familjedelen. 

Nanny bodde alltså sina sista år i 
Homestead i Florida. 1981 besökte 
jag Homestead och kunde via ame-
rikanska släktforskningsorganisa-
tioner få reda på att ”faster Nanny” 
avlidit där 1973, i en ålder av 88 år, 
71 år efter att hon emigrerat från det 
då fattiga Blekinge till USA. Hon 
hade flera barn och barnbarn som 
hon berättade om när hon var här 
hos oss på Håle. Någon kontakt med 
dessa har vi aldrig lyckats etablera.
Fotot från hennes bröllop finns kvar 
och jag använder det ibland för att 
berätta för mina barn och barnbarn 
om den tid då flera av våra släk-
tingar valde att lämna hemlandet 
och bege sig västerut.

Faster Nanny (hon var faster till min 
pappa, skepparen Harry Persson på 
”Max”) hade nog egentligen aldrig 
någon större framgång där västerut 
men med all säkerhet fick hon det 
bättre där än om hon stannat i det 
då fattiga Blekinge. Som 17-åring, 
med en nyss avliden mamma och 
med en pappa som av allt att döma 
inte var särskilt lyckosam eller 
framåt, valde hon att bryta upp 
och som tonårsflicka söka sig en 
annorlunda framtid på andra sidan 
Atlanten. Hon hade ju en bror där 
som tidigare emigrerat och kanske 
var det han som lockade ”med 
en bättre framtid här än hemma i 
Blekinge”.

Lennart Persson

Artikeln har varit införd i Lysekils-
Posten 2012-11-26
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Vikarvets museum i Lysekil och hällsristningarna i Brastad

Dis-Västs andra vårmöte, denna gång i det vackra Lysekil, för er som inte har besökt Lysekil så kan jag 
varmt rekommendera området.  Det går att ta sig hit antingen med buss från Nils Eriksson Terminalen (buss 
841) som tar drygt 2 timmar eller med bil. 

DIS-Väst hälsar alla välkomna till vårmöte
 

Lördagen den 4 maj Vikarvets museum i Lysekil
 
Mellan 11 - 15 kommer vi att kunna möta lokala släktforskare och hembygdsföreningar i Lysekils trakten på 
Vikarvets Museum. Vi kommer också att få möjlighet att bli guidade och se museets samlingar av Bohuslänsk 
historia och kultur. Vid hemresan från Lysekil kan man passa på att stanna till efter Brastad där en unik samling 
av hällristningar finns. Mer information kommer i nästa nummer av Disketten.
Länk: www.vikarvet.se/index.htm

Utöver en underskön natur, en och annan räksmörgås 
måhända, går det också att besöka hällrisningarna i 
Brastad, för utförligare information se:

http://www.vastsverige.com/lysekil/ , Klicka på 
Hällristningarna i Backa

En annan bra sida är: http:// www.vikarvet.se/index.
htm

Text Christina Claeson

Välkommen till DIS 33:e årsmöte!
Medlemmarna i Föreningen Dis kallas härmed till ordinarie årsmöte lördagen den 9 mars 2013 kl. 13.00 på 
Scandic Hotel, Barnhemsgatan 23, Mölndal.

Årsmötet hålls denna gång i Västergötland, inte i Linköping. Arrangemanget sker i samarbete med Dis-Väst, 
som ordnar en utställning samtidigt.

13.00: Årsmötesföredrag om emigrantforskning med föredragshållare Mathias Nilsson från Sverige Amerika 
Centret i Karlstad. Närmare detaljer kommer att publiceras på Dis hemsida.
http://www.dis.se

14.30: Kaffe och kaka.

15.00: Årsmötesförhandlingar.

Föreningen Släktdata kommer också att medverka med ett utställarebord under dagen.
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Nya register i Släktdatas databas
Dokument Län Period Registrerare Poster
Dannemora F5 (C) 1835-1858 Lisbeth Wahlström 668
Dannemora F6 (C) 1862-1875 Lisbeth Wahlström 448
Dannemora F7 (C) 1878-1894 Lisbeth Wahlström 732
Dannemora D3 (C) 1785-1834 Lisbeth Wahlström 1 229
Dannemora D6 (C) 1862-1875 Lisbeth Wahlström 295
Dannemora D7 (C) 1878-1894 Lisbeth Wahlström 402
Dannemora D11 (C) 1835-1861 Lisbeth Wahlström 482
Fröslunda F5 (C) 1861-1878 Lisbeth Wahlström 259
Fröslunda F6 (C) 1879-1890 Lisbeth Wahlström 201
Fröslunda D11 (C) 1861-1893 Lisbeth Wahlström 355
Färgelanda F11 (P) 1861-1885 Håkan Andersson 2 463
Färgelanda F13 (P) 1886-1894 Håkan Andersson 771
Färgelanda F15 (P) 1895-1917 Håkan Andersson 1 674
Färgelanda F16 (P) 1918-1920 Håkan Andersson 197
Färgelanda F12 (P) 1861-1894 Håkan Andersson 1 775
Färgelanda F14 (P) 1895-1914 Håkan Andersson 922
Färgelanda F15 (P) 1915-1920 Håkan Andersson 322
Färgelanda V14 (P) 1861-1894 Håkan Andersson 607
Färgelanda V16 (P) 1895-1909 Håkan Andersson 412
Kroppa D1 (S) 1687-1721 Anna-Karin Dorph 682
Kville H24 (O) 1890-1890 Släktdata 5 105
Landvetter F2 (P) 1754-1795 Ingrid Lännestad 738
Landvetter F2 (P) 1797-1833 Ingrid Lännestad 910
Lyse F21 (O) 1703-1728 Håkan Andersson 447
Lyse F2 (O) 1729-1791 Håkan Andersson 1 395
Lyse F3 (O) 1792-1849 Håkan Andersson 2 753
Lyse F5 (O) 1850-1859 Håkan Andersson 585
Lyse V1 (O) 1703-1728 Håkan Andersson 125
Lyse V2 (O) 1729-1791 Håkan Andersson 407
Lyse V3 (O) 1792-1849 Håkan Andersson 619
Lyse V5 (O) 1850-1860 Håkan Andersson 117
Lyse V11 (O) 1861-1894 Håkan Andersson 542
Lyse V12 (O) 1895-1911 Håkan Andersson 424
Lyse V13 (O) 1912-1920 Håkan Andersson 187
Lyse D1 (O) 1703-1728 Håkan Andersson 402
Lyse D2 (O) 1729-1791 Håkan Andersson 1 138
Lyse D3 (O) 1792-1849 Håkan Andersson 1 774
Lyse D5 (O) 1850-1860 Håkan Andersson 336
Lyse D11 (O) 1861-1894 Håkan Andersson 1 493
Lyse D12 (O) 1895-1906 Håkan Andersson 702
Lyse D13 (O) 1907-1920 Håkan Andersson 888
Lärbro F12 (I) 1840-1860 Boris Wall 726
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GöteborgsRegionens Släktforskare
Vi möts  V Å R E N  2 0 1 3

Måndag  4 mars kl. 15.30 
Visning av Residenset, Södra Hamngatan 1, Göteborg,
Samling i entrén. Guide: Ann-Christin Bäckström.  Högst 25 personer. 
Tidsåtgång 1-2 tim.  ANMÄLAN till Karin Holger senast 27 febr.
Avgift 50.- kr  inkl. kaffe/the, äppelkaka. Obs. Ej hiss.

Lördag - söndag 16 och 17 mars kl. 10.00-16.00
Släktforskningens dagar i Göteborg på Riksarkivet/Landsarkivet, Arkivgatan 9, Göteborg.
Många utställare och föreläsningar.  Ingen anmälan eller avgift. Se särskild annons.

Under 6 torsdagar mars-april 2013 kommer Landsarkivet och GRS tillsammans arrangera sammankomster 
på Landsarkivet, Arkivgatan 9. Dessa kommer att omfatta föredrag, bildarkiv, bokvård, databas, release mm. 
Program för dessa torsdagar kommer att publiceras på GRS hemsida www.genealogi.se/grs/ och per mejl till 
GRS medlemmar samt i kommande Västanbladet och genom Landsarkivets försorg. 
Anmälan till sammankomsterna kommer att ske på särskild telefon.

Måndag 15 april kl. 18.30
Föreningskväll på Erik Dahlbergsgatan 36 B om Domboksforskning 
Barbro Maijgren och Per Clemensson berättar om sina erfarenheter.  
Kaffeservering. Avgift 50.- kr. ANMÄLAN till Karin Holger senast fredagen innan.

Lördag 18 maj
Vårens utfärd  till Anna-Lena Hultmans KONKORDIAHUSET Forskarcenter i Hössna samt Borås Stads-
arkiv m.m.  Lunch.  Preliminärt pris 300.- kr.  ANMÄLAN till Karin Holger senast den 29 april. 
Plats, tider mm, se kommande nummer av Västanbladet

ANMÄLAN i så god tid som möjligt till Karin Holger tel. 031 - 40 85 20.
Entrén till samlingssalen på Erik Dahlbergsgatan sker genom GRS egen lokal, vilken måste låsas under själva 
mötet.  Kom således i god tid.  Vi har öppet 1 timma före mötet. Samlingssalen på Erik Dahlbergsgatan rym-
mer 40 personer.

Alla släktforskare är välkomna !

Lärbro F3 (I) 1861-1868 Boris Wall 386
Lärbro F4 (I) 1869-1884 Boris Wall 530
Rönnäng F6 (O) 1921-1929 Dennis Karlsson 305
Rönnäng F7 (O) 1930-1938 Kenneth Bengtsson 40
Rönnäng V13 (O) 1921-1929 Dennis Karlsson 85
Rönnäng D14 (O) 1921-1937 Dennis Karlsson 330
Stenkyrka F11 (O) 1927-1938 Dennis Karlsson 384
Stenkyrka V6 (O) 1923-1929 Dennis Karlsson 135
Stenkyrka I1 (O) 1829-1861 Marit Karlsson 664
Valla D13 (O) 1922-1938 Marit Karlsson 409
Ödsmål D1 (O) 1728-1765 Wille Ängermark 730
Ödsmål D2 (O) 1766-1838 Wille Ängermark 1 971
Österlövsta F11 (C) 1661-1727 Jan Olsson 5 357
Österlövsta F12 (C) 1727-1768 Jan Olsson 3 959

Antal poster 51 994
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ÅRSMÖTE

Lördagen den 23 mars 2013 kl. 12.00
Nordengården, Lilla lokalen

Stockholmsgatan 16, Göteborg

Föreningen bjuder på smörgås-
tårta, kaffe och läsk

Välkomna!


