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Bilden är ritad och målad av Anna som är huvudpersonen i artikeln
”Anna blir lärarinna” Hon sände den till Georg Ekroth. Teckningen är
gjord någon gång mellan 1892-1895.
Släktforskardagarna 2012
Läs Gerd Rölanders berättelse på sidan 7.		
Släktforskardagarna går av stapeln i
Gävle den 24-26 augusti.
Läs mer på sidan 4.

Välkommen till Gävle
och Släktforskardagarna 24-26 augusti
Släktforskardagarna 2012 kommer att äga rum i Gävle den 24-26 augusti.
Evenemanget tar plats i Högskolans lokaler - föreläsningar, utställningar och
riksstämma.
Middagen med underhållning avnjuts i Sveriges Järnvägsmuseum i historisk
resemiljö, bland lok och vagnar.

Tema:
Varthän - Resor i tid och rum

Trevlig sommar önskar
Släktdata!
Huvudsponsor för släkkorskardagarna 2012

Arrangörer är DIS MITT i samarbete med
Sveriges Släkkorskarförbund

För mer information: www.sfd2012.se
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Ordföranden har ordet!
alla intresserade
möjlighet att
söka efter sina
anor utan några
kostnader.
Vi har fått många
beröm under
årens lopp att vi
har skapat dessa
möjligheter för
alla.

Björn Jönsson, ordförande Släktdata

Vill du dela med dig eller inte ?
Detta är en hjärtefråga i föreningen

Vi kan till och
med säga att vi
har med god
m a rg i n a l f å t t
många nyfikna
människor som
börjat sin släktforskarbana genom att ha besökt vår hemsida och
sökt i våra register.

Släktdata. Vi har alltid haft som Vi fyller vår databas hela tiden med
målsättning, utan förbehåll, att ge nya register. Det kommer vi att göra

Nya medlemmar
Vi hälsar välkomna följande personer som nya medlemmar i
Föreningen Släktdata:

Ahlqwist
Berndt			Göteborg
Björklund
Leif			Boden
Carlén		Bo			Näshulta
Carlson
Bengt			Borås
Csanyi		Ernö			V. Frölunda
Ekdahl		Per			Schweiz
Englund
Ann-Charlotte		
Landbro
Eriksson
Lars			Sandvik
Gustafsson
Sten-Olof		
V. Frölunda
Hildingsson Lars			Alingsås
Iwarez		Hans			Jönköping
Johansson
Eva			Gunnebo
Sahlsten
Lennart		 Lerum
Signäs		Michael		Sollentuna
Törnqvist
Lars			Göteborg
Österlind
Lars			Göteborg
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så länge det finns originalhandlingar att skriva av !
Tyvärr finns det föreningar, som
uppmanar sina medlemmar att
skriva av kyrkböckerna på samma
sätt som vi har gjort sedan Släktdata
tillkom på 80-talet, men vill absolut
inte dela med sig, utan ersättning.
Men en vacker dag inser man nog
att man måste dela med sig och
finna andra möjligheter att få inkomster till föreningen. Varför skall
man bromsa, för att tjäna en slant.
Nej, dela med dig, kontakta Släktdata. Vi har verktygen, kunskapen
och möjligheterna.
Som nybliven ordförande kommer
jag att kraftfullt föra vårt budskap
vidare och kämpa så att vi får ännu
mer register, från alla delar av vårt
avlånga land, i vår databas, till allas glädje.

Bli även du en registrerare

Vi bugar och tackar!
Björn Jönsson
ordf(at)slaktdata.org
Tidningsgruppen
Artikelredaktör
Lennart Larsson
kassor(at)slaktdata.org
Mossaledsvägen 61
429 34 Kullavik
031-93 33 70
Tidningsmakare
Solveig Blomstrand
tidningsmakare(at)slaktdata.org
Brattön 120
454 92 Brastad
0523-41165
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SLÄKTDATA

är en ideell förening för släkt- och
datorintresserade.
Föreningen bildades 1989.
Föreningen verkar för att sprida information om såväl släktforskning som
datorteknik för densamma.
Föreningen verkar också för att framställa dataregister till låg kostnad över
födda, vigda och döda men också husförhör och domböcker.
Föreningen har medlemmar såväl i
Sverige som övriga länder.
Medlemsavgiften är 125 kr per år och
inkluderar Tidningen SLÄKTDATA.
Prenumerationsavgiften för TidSLÄKTDATA är 125 kr per år.
Medlemsavgiften/prenumerationsavgiften betalas till föreningens plusgiro
410 40 40 – 3

ningen

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.

Styrelse för SLÄKTDATA
Ordförande Björn Jönsson
ordf(at)slaktdata.org
Ulvedalsgatan 93
442 43 Kungälv
0303-642 52

Sekreterare Karl-Gustav Rosborg
karl-gustav(at)slaktdata.org
Källarvinkeln 8
425 30 Hisings Kärra
031-57 31 76

Vice ordf. Hans-Erik Englund
hasse.englund(at)slaktdata.org
Riksdalergatan 51
414 81 Göteborg
031-14 73 20

Ledamot Håkan Andersson
hakana(at)slaktdata.org
Kvintettvägen 1
451 70 Uddevalla
0522-704 21

Kassör Lennart Larsson
kassor(at)slaktdata.org
Mossaledsvägen 61
429 34 Kullavik
031-93 33 70
* ansvarig för medlemsregistret
* tar emot adressändringar
för tidningen

Suppleant Björn Bergdahl
rex(at)slaktdata.org
Hällesås byväg 30
427 51 Billdal
031-91 07 88

Webbansvarig
Mats-Olof Sander
webmaster(at)slaktdata.org
Rörviksgatan 17
421 65 Västra Frölunda

Suppleant Birgitta Krantz
birgitta.krantz(at)slaktdata.org
Gitarrgatan 3
421 41 V. Frölunda
031-91 20 27

Registeransvarig
Mårten Sjöbris
register(at)slaktdata.org
Guldringen 42
426 52 Västra Frölunda
031-29 06 40

Innehåll:

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

Ordföranden har ordet!...................................................................... 2

Tidningens adress:
tidningen (at)slaktdata.org

Välkomna till Gävle och Släktforskardagarna 2012!......................... 4

Tidningens webbplats:
http://www.slaktdata.org/index.php/
tidningen/

Anna blir lärarinna............................................................................. 7

Nya medlemmar................................................................................. 2

Verksamhetsberättelse för Föreningen Släktdata år 2011.................. 5

Håkans notiser.................................................................................. 17

Nästa manusstopp: 5 sept 2012
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Vilse?................................................................................................ 17

Ansvarig utgivare:
Lennart Larsson

Nya register i Släktdatas databas..................................................... 18

Tryckeri: Proline Offset Tryckeri AB
Göteborg, www.prolinetryckeri.se

GöteborgsRegionens Släktforskare GRS......................................... 20
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Välkomna till Gävle och Släktforskardagarna 2012!

Släktforskardagarna 2012

Välkommen till Gävle
och Släktforskardagarna 24-26 augusti
Släktforskardagarna 2012 kommer att äga rum i Gävle den 24-26 augusti.
Evenemanget tar plats i Högskolans lokaler - föreläsningar, utställningar och
riksstämma.
Middagen med underhållning avnjuts i Sveriges Järnvägsmuseum i historisk
resemiljö, bland lok och vagnar.

Tema:
Varthän - Resor i tid och rum

Huvudsponsor för släkkorskardagarna 2012

Arrangörer är DIS MITT i samarbete med
Sveriges Släkkorskarförbund

För mer information: www.sfd2012.se
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Verksamhetsberättelse för Föreningen Släktdata år 2011
Verksamhetsberättelsen omfattar tiden 1 januari 2011 till 31 december 2011
Föreningen bildades 1989. Organisationsnummer 802414-1791, PlusGiro 410 40 40-3
Hemsida: www.slaktdata.org
Styrelsen har under 2011 bestått av följande personer:
Ordförande: Ingrid Olsson
Sekreterare: Kenneth Svensson
Kassör:
Lennart Larsson
Ledamöter: Karl-Gustav Rosborg, Håkan Andersson
Suppleanter: Björn Bergdahl, Hans-Erik Englund
Revisorer:

Hans Hjortsjö, Gösta Dryselius

Övriga ej styrelsemedlemmar:
Webbmaster:		
Mats-Olof Sander
Registeransvarig:
Mårten Sjöbris
Tidningsmakare:
Solveig Blomstrand
Allmänt
Föreningen arrangerade den 18-20 mars 2011 Släktforskningens dagar på Stadsbiblioteket i Göteborg i samarbete
med GöteborgsRegionens Släktforskare, DIS-Väst, Stadsbiblioteket Göteborg, Stadsmuseet och Landsarkivet.
Ett femtontal utställare deltog i den mycket välbesökta utställningen där man också kunde lyssna till ett antal
föredrag med anknytning till släktforskning. Från Släktdatas sida deltog Ingrid Olsson, Kenneth Svensson,
Björn Bergdahl, Hans-Erik Englund, Karl-Gustav Rosborg, Lennart Larsson, Mats-Olof Sander och Lisbeth
Colliander.
Släktdatas årsmöte avhölls lördagen den 2 april 2011 i Folkets Hus i Mölndal. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar höll Lars-Olof Lööv från Stadsmuseet ett intressant föredrag om de Göteborgsfotografer som
verkade i början av 1900-talet.
På 2011-års Släktforskardagar som hölls i Norrköping den 27-28 augusti deltog vi tillsammans med ett 70-tal
andra utställare. Ca 4000 personer besökte mässan och vi fick tillfälle att visa upp våra register. I anslutning till
mässan hade Sveriges Släktforskarförbund olika aktiviteter. Lennart Larsson deltog i Ordförandekonferensen.
Släktdatas monter var bemannad med, Mats-Olof Sander, Hans-Erik Englund, Lisbeth Colliander, Solveig
Blomstrand och Lennart Larsson. I vår monter fanns också Christer Engstrand från Historiska Personer.
Släktdata deltog även i den av Kulturnämnden i Mölndal årligen anordnade Kulturnatta som äger rum i Mölndals Kvarnby. I vårt engagemang som gjordes i samverkan med DIS-Väst demonstrerade vi våra register i
våra gemensamma föreningslokaler och hjälpte besökare att hitta i olika släktforskarregister. Arrangemanget
är mycket stort och samlar tusentals kulturintresserade besökare. Övriga utställare är bl.a. Mölndals Museum
och Studieförbundet Vuxenskolan. Utställningen lockar även många ungdomar.
Sedan 2010 har det etablerats ett mycket bra samarbete mellan GöteborgsRegionens Släktforskare GRS, DISVäst och Släktdata. Vi har haft ett flertal möten där vi främst har diskuterat hur vi skall kunna samarbeta när
det gäller olika släktforskararrangemang inom Västra Sverige.
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Medlemsläget
Medlemmarnas fördelning vid 2011-års slut.
Medlemmar som får papperstidning 638
Medlemmar som får nättidning 182
Summa 820 medlemmar.
Förändringar under verksamhetsåret 2011:
Vid årets början var vi 866 medlemmar och vid årets slut 820.
År 2011 minskade således medlemsantalet med 46 medlemmar.
Under året tillkom också 47 nya medlemmar. Ett antal medlemmar begärde utträde, avled eller uteslöts på
grund av bristande betalning.
Tidningen Släktdata
Tidningen utkommer med 4 nr/år. Vartannat nummer är på 16 sidor och vartannat på 20 sidor. Ca 800 tidningar skickas ut varje gång, varav 74 stycken är s.k. utbytestidningar. Det vill säga vi byter tidningar med
andra släktforskarföreningar. Gratistidningar delas även ut på mässor, möten mm. Solveig Blomstrand är vår
tidningsmakare.
Ett exemplar av tidningen kostar ca 19,50 kr. (Tryck 10 kr, porto 6 kr, kuvert 3,50 kr)
Ekonomi
Bilaga 2. Resultat och balansräkning för 2011 se sidan 18.
Valberedning
Styrelsen har fungerat som valberedning.
Webbplatsen, www.slaktdata.org, nya funktioner mm.
- Möjlighet att dölja/visa resultat från dödboken
- Ändrad visning av valet "alla" i registerlistan. Dödbokens församlingar visas inte så att listan bättre speglar
vårt huvudinnehåll.
- Allan Palmgrens lexikon är nu integrerat på ett bättre sätt så att vi kan göra uppdateringar och tillägg enklare
- Från sökresultat kan man nu klicka sig vidare och söka hos FamilySearch.
Statistik för webbplatsen
På hela året hade vi över 400 000 besök, en ökning med ca 1% jämfört med föregående år. Många dagar hade
vi över 1 000 helt unika besökare. I medeltal varade varje besök nio minuter. Från september till oktober hade
vi en lång period med många besök. Sannolikt beror detta på SVTs släktforskningsprogram Vem tror du att du
är? och även programmet Allt för Sverige som hade viss släktforskaranknytning.
Under året ökade antalet besökare som använde någon form av mobil enhet från ca 20/dag i januari till 70/dag
i december. Drygt hälften använde Apples Iphone eller Ipad. Sannolikt kommer mobilanvändandet att fortsätta
att öka starkt.
http://www.slaktdata.org
http://twitter.com/slaktdata
http://facebook.com/slaktdata
https://plus.google.com/u/b/110145080680521636771/
Lennart Larsson
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I

Anna blir lärarinna

augusti 1890 reste Anna Stenson
18 år, från Majorna i Göteborg,
till Skara för att pröva in till det
kvinnliga folkskoleseminariet. Resan gick med tåg och den var lång.
Redan från resans början gjorde hon
en ny bekantskap, en fröken, som
hette Selma Nilsson, och som också
skulle till Skara och pröva.
I Alingsås kom Annas goda vän
Clara, som redan gick på seminariet, ner till tåget med blommor och
goda råd. Selma delade med sig av
medhavda päron och bär till Anna
och de pratade och hade så trevligt,
grupper. Klockan nio började prövatt Anna alldeles glömde bort sina
ningarna med rättskrivningsprov.
medhavda smörgåsar och bakelser.
En hel timma varade provet. Anna
och de andra flickorna tyckte provet
I Stenstorp var det meningen, att
var svårt. Nästa prov var klockan
tåget skulle vänta en och en halv
11. Det var s.k. kriaskrivning. Den
timme, men uppehållet blev bara
gick så till, att pastor Cederbom
åtta minuter. Det gjorde, att flickläste upp en berättelse två gånger
orna inte hann med att gå och dricka
varpå de prövande fick först skriva
kaffe. När tåget gick vidare blev
kladd och sedan renskriva.
de fler i kupén, 8 stycken, varav
5 var förhoppningsfulla blivande
Anna tyckte det var lätt. Hon var
lärarinnor. Banan var nog inte av
färdig bland de första. På eftermidbästa kvalitet, Anna skriver hem,
dagen hade hon prövning i sång
att de fruktade, att spåra ur ”i hvart
klockan halv fem. Hon fick sjunga
ögonblick”, då det ”skångrade som
hälften av ”Vintern rasat ut” och
en bondkärra”.
sedan ”a,a,a,” medan läraren spelade på pianot. Anna tyckte det var
Seminariet var 4-årigt. Dock var
tur att hon hört ett piano förut, för
det inte självklart, att man sökte
läraren hoppade hit och dit. Hon var
inträde till första årskursen, som
också glad, att hon klarade sig helt
Anna. Beroende på förkunskaper
utan fel. Till en prövande flicka sa
kunde man söka in eller bli antagen
läraren ”din stackare”. Anna tyckte
till högre årskurser. Det här året var
prövningarna var ansträngande,
det fyrtio sökande, men bara trettio
men spännande.
kunde komma in. Några sökande
hade redan funnits på plats några
Prövningarna dag 2 bestod av
veckor och läst extra. Anna träffade
”skriftlig räkning” i 2 timmar samt
många bekanta bland de sökande.
svenska och historia i en timme varSeminariebyggnaden var vacker
dera. Tredje dagen, lördag, var det
med en fin trädgård.
kristendom för självaste rektor samt
huvudräkning på förmiddagen och
Nästa dag, en torsdag, klockan åtta,
naturkunskap på eftermiddagen.
var det upprop och indelning i olika
Söndagen var ledig och på mån-

dagen skulle besked om intagning
komma. Anna fick positivt besked
och skickade lyckligt telegram
hem ”Inkommen”. Det hade varit
oroligt. Redan före kl. åtta på morgonen hade hon och reskamraten
Selma varit vid seminariet för att
ta reda på när de skulle få besked.
Klockan elva försökte de igen. Inte
förrän klockan sex på kvällen fick
de
komma och då var beskeden
uppskjutna ännu en halvtimme.
Den nervösa väntetiden hade de
bl.a. använt till att bese domkyrkan.
Det var emellertid inte så mycket
att se, för den var under renovering,
som f.ö. redan hade pågått tre år. I
vart fall gick de upp i kyrktornet för
att se ut över Skaraslätten. För det
fick de betala 5 öre, en avgift som
gick till arbetarnas sjukkassa.
Den första tiden i Skara fick Anna
uppleva mycket nytt. Hon fick
fortsätta att bo hos fröken Josefin
Hårleman på Skolgatan 1. Det låg
bara ett stenkast från Seminariet, på
samma gata, bara fem minuters promenad därifrån. Det låg över huvud
taget mycket centralt; nära till både
kyrka, kyrkogård, telegraf och
Botaniska trädgården. I ett sådant
skolhushåll blev de inackorderade
behandlade som familjemedlemmar, men man skulle ex. ha med sig
egna sängkläder och man förstår av
breven, att lakanen byttes en gång i
månaden. Denna första söndag em.
gjorde de exempelvis en utflykt till
skogen med fröken Hårleman och
hennes systrar och deras släktingar,
där de drack saft och vatten och
njöt av den friska luften. Man kal�lade sin hyresvärdinna för tant och
fanns det en man med, kallades han
för farbror.
Anna behövde nu många saker
hemifrån. Hon skrev: Skicka nu
7
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allt mitt linne, klädningar, min lille
svarte hatt, min blå rock. Sängkläder så snygga som möjligt, jag begagnar nu under dessa dagar Klaras,
men i morron middag kommer hon,
uppropet är kl. 4 så då får jag låna
af fröken Hårleman.
Skicka lamp- och ljusstaksbrickbågen till mig, de äro hos farbrors
eller Nicolines (syster till Gustav
Adolf Stensons fru Emma) så den
tillklippte brickduken. Det är så bra
att ha något att pryda upp vårt stora
rum med och äfven då vi gå bort att
ha ett arbete. Ett par servetter ock.
Om I hade en liten matta som jag
kunde ha´ att stå på om morrnarne
så vore det mycke bra, den behöfver
inte att vara stor för här är två som
ligga här, men i ett sådant stort rum
är det för lite. En säng står här i
rummet som de ha´ våra sängkläder
i det är bra om någon kommer och
helsar på oss.
Mina bruna handskar, mina hårband
och alla de böcker som jag lagt i
ordning. Jag får ha´ nästan hvarenda
en bok ny. Det kommer lapp till mig
från stationen när sakerna anländer.
Nyckeln skickar ni i bref förut eller på samma gång. Penge brefvet
kan ni ju skicka en annan gång
men så fort som möjligt. Äfven den
lille handdukshållaren uppe på vårt
rum kan ni vara snälla och skicka.
Klockstället, de der kängerna (toilettesakerne) samt den asken som
jag fick af Karl. Servettering om ni
hinner att köpa. Skicka mitt fotegrafialbum och poesialbum.
Anna skickade också hem mått för
underkläder, linne och ”kalsonger”.
Hon poängterar noga, att ”kallsongerna skola vara hela” – hon
kunde inte ha den för tiden vanliga
modellen utan hopsydd grensöm,
för gymnastiken.
8

Av brev hem förstår man, att Annas far själv åkte till Skara för att
se hur hans dotter hade det och då
tog med sig alla saker hon behövde.
Anna följde med honom och besåg
”stadens alla märkvärdigheter”.

Klockan half 11 kommo vi till
Öglunda kyrka, der stego vi alla
utaf och började en bergsvandring
med matsäckar, kappor och sjchalar på armarne. …….Vi gingo en
gångstig som var så brandt så jag
vågade knappt att vända mig om
En bit in i september gjorde hela för att ej ta öfverbalansen. Half vägs
seminariet med lärare en utflykt till upp till toppen var Offerkällan, der
Billingen.
vattnet strömmade ur bergen och vi
drucko än ur glas än ur händerna.
Doktor Carlgren var
sjelf och drack ur händerna. Andtligen efter
en god stund kommo
vi upp på höjden af det
sköna skogsbetäckta
Billingen.
Här kunde man få se
huru härlig Västergötland kan vara. Sjöar i
massa med små holmar beväxta med gran.
Här uppe slog vi oss
ned i den djupa skogen och öppnade våra
matsäckar. En butelj
öl hade hvar och en
fått nere vid kyrkan
af doktor C. Fjärde
klassen sjöng några
vackra sånger som ljöd
vackert här uppe. Då
Familjen Stenson
vi hade suttit något nära två timDe samlades redan klockan halv mar kommer kandidat Lundkvist
åtta på seminariegården. Där fanns flåsande upp för berget och ropar
då ”vurstar”, ett slags vagnar med matsäck, matsäck hvar har I det.
stoppade säten, och några hövagnar Är du så hungrig frågade pastor
, med förspända hästar . Det blev Cederbom och doktorn honom. Nej
många ekipage.
men törstig hit med något. Snart
hade han sin butelj öl och drack af
Anna berättar: Vi foro förbi vackra hjertans lust.
åkerfäldt och genom djupa skogar,
dock ej förbi några lustslott och Han hade tillika med 4 flickor gått
villor utan hemska stugor värre än från Axevall och upp till Billingen,
torpare hade bott der, landtborna ty fastän 15 vagnar hade de ej kunhär lägga blott sina krafter på åker nat få plats utan måste åka på tåget
och äng.
från Skara och till Axvall. Flickorna
måste han lemna vid Offerkällan
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ty då nekade deras krafter att gå
längre för de hade förut varit och
besett en grotta som vi sedan skulle
vandra till. Om en stund kommo de
dock upp, men dessförinnan hade
doktor Carlgren, som alltid snäll
och omtänksam sändt ner mat och
öl till dem.

fe samt lite vatten att tvätta af våra
smutsiga händer. Derefter gingo vi
uti trädgården för att plocka bär,
och strax kom en madam och sade
till att de nu spänna för och vi skola
skynda oss.

Vi in förstås och fingo på oss i hast,
jag före ner för liden och komma ett
Då vi alla åter voro samlade sjöngo stycke för jag se pastorn och kan4de klassisterna igen och derpå bör- didaten samt vaktmästaren komma,
jade vi en ny vandring ner igenom då de fingo se ropade de, se der
skogen till en stor berggrotta. Här ha´ vi dem, nu kunde ni fått gått
fingo vi stiga ner en i sänder och till Varnhem. Åh sa´ Klara pastorn
icke var detta så lätt, man fick hjälpa sade, att vi inte skulle fara förrän 5
hvarandra med korgarne och gå så och klockan är blott 4.
vackert som möjligt för att ej falla
ner bland dessa stora stenar. Lyck- Då skrattade de förstås, men sade
ligt och väl nedkomna togo vi upp att vi få nu åka i hövagn hem för
maten igen och började äta middag. de andra äro upptagna, men så sade
jag att vi åkte hit i sådana och orkar
Rektorn var ej med, men jag tror vi inte att göra om det. Ja, det får gå
hade mycke roligare honom föru- sade de och vi upp i hövagnen, men
tan. Här nere i denna stora djupa genast ropades från de andra, nej vi
grottan sutto vi på stenarne, kan- byta med er kom här få ni plats och
didaten så högt han kunde komma vi ned igen.
och så sjöngo flickorna igen, här lät
det så vådligt vackert mot bergväg- Der jag och Klara kommo upp, den
gen så doktor Carlgren sade att de vagnen stod bredvid den pastorn
skulle gerna få hålla på till morron åkte och så talte Klara om hur vi
om de ville.
hade fått 2 koppar kaffe och bär och
äpple, men då skrattade han alldeMedan vi 5 flickor här hemma voro les förfärligt åt oss och tyckte det
uppe i skogen blefvo vi bjudna att var roligt. Så foro vi till Varnhem,
komma ner i ett hus i närheten af många af Skultorna hade gått dit.
kyrkan att dricka kaffe, då vi hade Der gingo vi in i klosterkyrkan och
varit i grottan en stund och ätit mid- besåg den. Den var mycke märkvärdag ropade vi upp till kandidaten dig. Sedan åkte vi hem. Pastorn med
och frågte efter vägen genom dalen, fyra flickor gingo från Varnhem till
han förklarade den för oss och blott stan. Vi hade roligt hela vägen tills
4 af oss, ty Ottilia Veidling hade en kvarts timma från stan, då ropet
blifvit dödssjuk på vägen utaf den ljöd, en vagn kullstjälpt. Hvilken
förfärliga skångringen så hon kunde panik skulle ej här uppstått om icke
ej dra andan utan vi måste efter genast det hade ropats igen ingen
konjak och så hade vi mjölk och fara.
fick henne att dricka, så gingo vi 4
då ner samt ett par andra som ville i Vagnen kördes af en flicka samt deri
förväg utan att säga för några lärare sutto 3 till. Hon går i fjärde klass,
hvart vi skulle hän. Hilma Viklund det var i en sväng, som den vällte.
var bekant med denna fröken som vi Kandidaten och doktorn samt alla
skulle till och ditkomna fingo vi kaf- kuskarne voro på ett ögonblick der

hos dem. Den som körde bars in i
en grind stuga och så alla vagnarne
i full traf till stan för att någon köra
efter läkare. Några stannade hos
henne, men doktorn for ej ut till
henne utan hon måste komma hem,
och då var blott bröstet lite skrapat,
men det hela gjorde att vår glädje
var på ögonblicket störd. I dag är
flickan riktigt bra igen och allting
är sig likt.
Anna vill nu ha en ny ”klädning”.
Hon tycker, att hon sliter på sina
kläder alldeles förfärligt och dessutom anser hon inte, att hon har
någon snygg söndagsklädning. Hon
vill helst ha en röd, men garderar
sig. Om hon inte får en ny ”klädning” vill hon ha ljust, enfärgat, tyg
till ett ”lif”. Det är viktigt, att det är
enfärgat. Hon skriver, att om det är
rutigt eller randigt, kan hon inte ha
det på kalas.
Det kom så småningom tyg till en
klänning. Om det var ett rött tyg
framgår inte, men Anna var nöjd
med färgen. Hon gick till en sömmerska, som var känd för att sy bra
och billigt, och fick den uppsydd.
Att laga små hål i en annan klänning kunde hon klara själv – om
hon bara fick sig tillsänt en tyglapp
i lämplig färg.
Pengarna – tio kronor – som hon
fick av sin far, är snart slut. Trots det
har flickorna hyrt en orgel, som de
får betala 1,25 kronor var i månaden
för. Något piano fanns inte att få
tag på och de behövde ett överspelningsinstrument. De tyckte emellertid att det var ett dåligt instrument
och lämnade snart tillbaka det. De
fick nöja sig med de övningsinstrument som fanns på seminariet. Mest
övades psalmspelning.
Det kostade att studera – då som nu.
Pappan skickade snällt pengar, när
9
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Anna bad. Hon var noga med sina
utgifter och redovisade, men 2,50
kostade naturläran, 1,50 lustfärden, så skall jag betala mina skor,
de måste jag nu låta halfsula, de
komma att kosta 1,50 jag får dem
i morron. Så har jag beställt mig
nya gymnastikskor, men jag vet ej
riktigt hvad de gå till. Nästan hvarje
dag är det utgifter, jag är så sparsam
som möjligt, men det vill inte förslå.
Skoldagen började redan klockan
7 på morgonen. Anna gick upp
klockan 6 eller senast en kvart över
sex. Då hann hon dricka ett glas
mjölk, äta några skorpor eller bullar
och titta igenom sina läxor en sista
gång. Den ett år äldre rumskamraten Clara däremot, gick aldrig upp
förrän Anna var klädd. Hon visste
inte vad hon skulle hitta på att göra
så tidigt på morgonen. De bodde ju
nära, så det räckte med att de begav
sig hemifrån tio minuter innan skolan började. Skoldagen höll på till
halv tre och ett par gånger i veckan
var det eftermiddagslektioner. Anna
trivdes och hade inte tråkigt.
Anna berättar för dem därhemma
om lärarna: Ja, vore inte lexionerna
så många på skolan skulle här blifva
förfärligt tråkigt. Pastor Cederbom
ha´ vi katekes för och de timmarne
äro efterlängtade. Om han ville
sitta hela dagen och tala skulle vi
ej ledsna, han är visserligen inte
någon schartauan, och det är ju
ingen i detta stiftet, men en ren och
väl förstådd lärare.
I biblisk historia ha´ vi fröken
Svensson och hon är lika duktig
fastän gammal och sjuklig och kanske något enveten. Det värsta är då
vi skola hafva kandidaten, han lär
så förfärligt dåligt så vi kunna snart
ingenting af hvarken gammalt eller
nytt i räkning och Geometri. I historia och Geografi är han rätt duktig
10

och det tror jag är det enda han kan.

idealer”, en ynkligt liten herre och
en jättefru. Sedan ”representanter”
för ”Skara, Sköfde, Mariestad”. Så
”En som försöker sänka strecket”.
Det var tre som drog i ett rep, den
2dre försökte att sänka det.

Doktor Karlgren ha´ vi i Svenska,
han är en utmärkt lärare. I rättskrifning ha´ vi rektorn, han lär naturligtvis bra, och så är det naturligtvis
äfven roligt att få läsa för den högste………. om det skulle regna på Derefter ”Skara brankår” och till sist
rasten gå vi in på läktaren i bönsalen ”En bild från Skarapromenaden”
och sätter oss att arbeta och läsa.
detta var det lyckaste. Tre flickor
som gingo och spatserade med tre
Så drabbas Anna av ett för henne skolpojkar, de koketterade alldeles
och kamraterna återkommande förfärligt. Detta sista var att visa
problem: tandvärk! Hon blir lite stadens flickor huru illa det ser ut då
svullen om kinden och kamraterna de gå på der och gör sig till. Det var
skrämmer upp henne med att det endast gossar från läroverket som
är en fistel och att hon måste gå till voro med, utklädda till allt det här.
doktorn. Den här gången hade hon Hela Botan var klädd med kulörta
emellertid tur. Tandvärken gick bort lycktor. På kvällen kastades raketer
av sig själv, fast det fortsatte att och afbrända solar. Så mycke folk
mola och småvärka, av och till, mer var här, bönder från alla håll. Extra
eller mindre, hela terminen. Ibland tåg kom hit med Lidköpings bor.
fick hon kulor i tandköttet.
Kl ½ 9 var allt slut……….. 25 öre
kostade inträdet.
I slutet av september var det stor
folkfest i Skara, i Botan ( Botaniska Kamraten Klara vill ha Anna med
trädgården). Nog skilde sig den ti- ut på eftermiddags- och kvällsprodens nöjen från vår tids. Karneval, menader. Men Anna är lite förnäm
Illumination, fyrverkeri. Kl. 5 gingo av sig och vill inte ”låta sig begapas
vi flickor dit och det första som vi av pojkar”. Dessutom tror hon inte
fingo se var karnevalen. Den förste lärarna skulle uppskatta att se flicki tåget var en som red, en skol- orna ”ströga”. En gång i månaden
gosse, klädd i en sagoprins dräkt, var det ”skurlov”. Hade flickorna
hästen klädd med rosetter. Sedan riktig tur, var det marknad i staden
kom musiken, ”derefter Bissmark den dagen. Det var inte alltid de
med munkorg” sen kung Alfonso hade råd att köpa något, men det
af Spanien en liten klädd i krona var alltid mycket att titta på.
och röd mantel, Smith gick bredvid
honom och hade brännvinsdunken På seminariet fanns det en gymunder armen.
nastikförening, som hette Blenda.
Anna skriver hem, att hon gärna
Så sedan kom ”Ryssland eftersträf- vill gå med i den och hoppas, att
vande Sverige” det var en svensk föräldrarna inte har något emot det.
dam och en rysk herre, ryssen Inträdet i förening kostade 2 kronor
tyckte visst om svenskan, derefter och så kunde man köpa en särskild
protektionist och frihandlare, den brosch, som kostade 25 öre. Varje
förre föreställde en patron, mycke vår var det en uppvisning, och till
tjock, den andre en mager stackare, den behövde hon en dräkt i vit
så ”försvarsvän”, en krigare helt och ”domestik”. Det var två övningar
hållet i klädd rustning från hufvud i veckan, en timme varje gång.
fot. Så ”Svenska demokratiens Anna försäkrade, att skolarbetet inte
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skulle bli lidande.
Anna gick flitigt till ”Blendas” övningar. Både hon och hennes ”hemlige” vän Georg Ekroth ”brann” för
gymnastik.

Seminarissorna, eller skultorna som
de också kallades, umgicks flitigt
även utanför seminariet. Ofta var
också lärarna med, men även ”hyrestanter” och deras familjer. Anna
berättar om ett typiskt tillfälle: …..
en flicka spelade fiol och ett par
som spelade piano, så sjöng några,
däribland var en lärarinna på rektorns lilla seminarium, hon har gått
ut för en 3 år sén. Först drucko vi
kaffe, om en stund vin, med päron,
äpple och konfekt till, kl.½ 9 té med
småbröd och påstrukna smörgåsar.
Vid ½ 10 tiden bröto vi upp. De
voro mycke stiligt klädda en del, jag
är så glad öfver att jag har min nya
att ha´ , nu är detta 3dje gången jag
haft den på lite festlighet.

hem på jullovet. Visserligen kommer hon nog att behöva ägna sig åt
allvarliga saker, men lite roligt vill
hon ha, och ber i god tid systern Lisa
att ta fram hennes skridskor.

När hon återvände till Skara i slutet
av januari, återupptog hon strax
brevskrivningen. Då handlade det
bl.a. om kyrkobesök. Det hörde
till, att flickorna gick i kyrkan varje
söndag om de inte var sjuka. Närmast låg ju Skara domkyrka, men de
besökte ofta de små kyrkorna runtomkring. Ofta var det för att ”höra”
någon populär präst. Oftast gick de.
Men nu skrev Anna: I Lördags f.m.
fingo vi höra att pastor Cederbom
skulle predika i Härlunda kyrka
Det blev för få flickor som ville
1 mil från stan på söndag. Genast
vara med på uppvisningen, så den Lite hemlängtade hade allt Anna kommo vi öfverens om att gå dit ut
ställdes, till Annas stora lättnad, in. och hon gläder sig åt att komma några stycken men då jag kom hem
Vid något tillfälle har Anna och
till middag afrådde de alla mig
hennes gymnastiska kamrater
att gå, utan så gick Selma och
i Blenda gått till fotografen
Hilma och beställde en häst
och låtit sig fotograferas i sina
och släde som vi kunde sitta 9
gymnastikdräkter. Över huvud
stycken på. Det skulle kosta 5
taget var det ett populärt nöje
kronor för oss ihop…...
att gå till fotografen, Anna var
där flera gånger under semiKl. ¼ före 9 på söndags morgon
narietiden, både i Skara och i
foro vi af till Härlunda kyrka
Göteborg.
och då vi kommo dit stod pastorn vid grindarna och då han
Den gymnastik de ägnade sig
fick se oss kunde han inte annat
åt skiljde sig nog en hel del
än skratta. Vi voro så förfärligt
från nutidens idrottslektioner.
påklädda med schalar och filtar
Riktigt vad de gjorde vet vi
och när vi då hade fått af oss det
inte, utom att Georg en gång
mesta tog kusken hand om det
kommenterar, att de hjulade
och så gingo vi in.
och att han gärna skulle vilja
ha sett på. Vi vet, att den manI vapenhuset mötte vi pastorn
liga gymnastiken på den tiden
och hälsade på honom, han
var den s.k. Linggymnastiken.
skulle först jordfästa, sedan när
Den gick mycket ut på ”in med
han kom in döpte och kyrktog
magen, ut med bröstet” och var
han. Vi voro 25 skultor som fanågon sorters hållningsgymrit dit för att höra honom. Hvad
nastik. Vi kan väl förmoda,
dop beträffar, hvar det bestämt
att den kvinnliga gymnastiken
första gången han gjorde det, ty
liknade den manliga på så sätt och Anna (i mitten) och kamrater i sina det var så konstigt och tafatt. Han
gymnastikdräkter.
hade många fristående rörelseövgjorde en rätt bra predikan och kl.
ningar.
12 foro vi hem igen, mycke belåtna
11
På våren skrev Anna hem: I början
af nästa månad (maj) skall vi hafva
uppvisning på Blenda. Så om pappa
ville skicka mig ”en femma” nästa
bref, ty vi få nu börja att ställa om
våra dräkter. Så roligt vi ändå ha´ på
föreningen så tråkigt och försmädligt blir det på själfva uppvisningen.
Men den stunden går väl som alla
andra. Vi hålla nu på att öfva oss
friska tag.
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med vår färd…... På hemvägen hade
två flickor fått åkt med pastorn, men
det var två som gått både dit och
hem. Det snöade hela dán på e.m.
satt vi inne.
För ovanlighets skull är ett brev i
februari skrivit till mamma Betty:
Mamma må tro att vi bildat en
förening i vår klass och jag är
ordförande i densamma. Just nu
är jag hemkommen efter att hafva
haft det första sammanträdet. Som
ordförande höll jag invigningstalet
och det gick rätt bra för mig, jag
hade papperet framför mig och såg
på, men jag kunde något utantill.
Efter mig uppträdde vice ordförande och deklamerade några vackra
verser. Därefter sjöng en flicka en
mycke vacker sång. Sedan läste en
högt ur en bok. Vi har sammanträdet
hvarje tisdag mellan 4 och 5. De har
velat haft den här föreningen för att
vara lik alla de andra klasserna och
så för att få vara tillsammans och
ha´ något roligt.
Men mamma Betty oroade sig av
någon anledning och Anna skriver
: Hvad den förening, som jag är
med i, beträffar, behöfver mamma
inte vara orolig för, ty det är blott
vi flickor i 1 klas, som ha´ den.
Rektorn och pastorn ha lofvat oss
att få vara på Seminariet i vår lässal.
Det är en vanlig sed här att de skall
hafva föreningar för att kunna öfva
sig, och lärarne tycka bra om det.
Jag är just nu kommen hem efter att
ha´ varit där mellan 4 och 5. ….Allt
går så stilla och lugnt till väga.
Seminarielivet fortsätter. Det är
mycket att göra med alla läxor och
föreningar. I mars ordnade avgångsklassen någon sorts fest, fast vi nog
inte skulle använda det ordet. Då
var hela bönsalen dekorerad med
flaggor och grönt och alldeles full12

satt med folk både nere och uppå
läktaren ja, de sutto t.o.m i trapporna Både biskopen och biskopinnan var där och ”alldeles förtjusta”.
Som första punkt på programmet
var det deklamation, någon som
läste Sverge, kanske det kan ha varit
den dikt som skrevs av Verner von
Heidenstam och tonsattes av Vilhelm Stenhammar. Därefter följde
ett föredrag om tillståndet i Sverige
på Karl XII:s tid. Så deklamerade
en ”Stenbock hvid svarfstolen”, det
gick med sådan kläm, så det var som
om en karl uppträdde. Dessemellan
var sång……. Maria Wedlin upp
och höll ett föredrag så utmärkt bra,
hela stan talar om hennes föredrag.
Det handlade om kvinnan, som
lärarinna och hvad hon kan uträtta
i fall krig utbryter.

och skötsel. Det var den trefligaste
lexion i det ämnet jag nånsin varit
med om. Snart ska´ vi börja ha´
lexioner om eftermiddagarna i det
ämnet och då få vi ha´ knifvar med
oss till att skära ”sticklingar”, så
jag måste gå och köpa mig en, för
skarpa skall de vara.

När våren kommer behövs vårkläder. Huvudbonad, hatt, var ju ett
måste på den tiden. Anna skrev: Nu
har jag lämnat in min hatt till ändring. Bara stommen duger. Kanske
att jag skulle få den till första Maj,
men nu hade de inga blommor inne,
ty fröken kommer inte från Stockholm förrän i nästa vecka. De hade
mig till att profva hvita hattar, och
en som såg ut som den blott varit
gjord ut af spetsar klädde mig alldeles förträffligt. Stommen kostade
3,25, men så om den skulle bli klädd
Påsken närmade sig och Anna och snyggt gick den nog till mycke. Jag
hennes kamrat Clara skulle få resa sade förstås att jag inte kan ta´ den,
hem. De var så företagsamma, att utan blott få ändrat den jag har, och
de gick till rektor och bad om lov, de lofvade att göra den i ordning
så att de kunde åka hem en dag efter förmåga.
tidigare. När hon reste tillbaka, en
av de första dagarna i april, snöade När Anna så småningom fick sin
det hela vägen. I Alingsås, där Clara hatt blev hon riktigt nöjd och berätklev på tåget, var hela hennes familj tade: Den är rätt stilig. Rakt brätte
med vid tåget och vinkade av och något uppvikt bak, nytt tyll inunder,
flickorna fick var sin apelsin av gulsvart blommor delade så att nåen herr J. I Stenstorp måste en ny got är bak och något fram. Den kosvagn kopplas till tåget, eftersom så tade 4,50. Men inte räckte det med
många skultor och skolpojkar från bara en hatt. Även annat nytt eller
läroverket, skulle med. Vagnen var uppfräschat behövdes. Min klädinte uppvärmd, så det var kallt och ning får jag ändrat till examen hos
de frös om fötterna.
en fröken Dalman, men till pingst
var omöjligt. Har jag kunnat haft
Men våren framskred och vädret den hela vintern så kan jag ju godt
blev allt bättre. Det började bli trött- ha´ den de två dagarne, men till den
samt, att sitta inne när vädret var som har sytt den, ville jag inte gå, ty
fint. Då måste Anna ut en stund på då hade den blifvit bortskämd igen.
eftermiddagen. Ett ämne på seminariet var trädgårdsskötsel och det Glöm inte att skicka handskskinnet
gav tillfälle att vara ute. Anna skrev en gång innan pingst. Värst blir det
I torsdags hade vi ”trädplantering” med kofta och parasoll, men jag får
ute. Vi voro nere vid drifbänkarne väl reda mig, ty jag vill inte köpa
och redogjorde för deras anläggning mig någon kofta här, för de äro inte
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trefliga. Då du går till fru Sinclair, så
hälsa henne att jag vill ha´ min klädning sydd till söndagen den 14de
Juni.1 maj blev hela gymnastikföreningen Blenda bjuden på kalas hos
en av lärarinnorna. 11 flickor var där
och dessutom en mängd skolpojkar
från läroverket. De lekte olika lekar
och hade så roligt, att de inte gick
hem förrän halv elva på kvällen.
Den andra läroanstalten i Skara var
läroverket, där det bara gick ”gossar”. Nu på våren var det studentskrivningar. Hur det gick på dem
påverkade det sociala livet i Skara
och Anna skrev hem till syster Lisa:
Fem stycken blef kuggade i studenskrifningarna. Detta vecker förstås
allmänt deltagande öfver de arma
ynglingarne. Nu blir det ej någon
sång så ofta, men hade de alla gått
igenom hade det blifvit nästan hvar
kväll. Nu återstår det muntliga och
jag hoppas att de öfvriga gå igenom
detta.
I tisdags hade gossarnes gymnastikförening sin uppvisning. Den
var utmärkt stilig. De voro klädda i
hvita sjömansdräkter och alla voro
mycke styfva. Emellan rörelserna
sjöng sångkvartetten och till slut var
det tablåer : ”Ingeborgs klagan” och
”Fritiofs frestelse”.
I mitten på maj hade vädret blivit
riktigt varmt. Många av flickorna
gick i bara klänningen, men Anna
vågade inte. Hon var rädd att bli
förkyld.
Skolarbetet fortsätter med mycket
läxor in i det sista. En dag har Anna
t.ex 23 olika bibliska berättelser,
som hon ska kunna, i läxa.
Nu förbereder Anna något roligt av
annat slag. Syster Lisa ska komma
på besök i samband med skolavslutningen. Klaras syster skall också

komma. Anna skriver till systern
Lisa, att hon inte behöver ha en
särskild reshatt. Anna och Clara
undersökte om de kunde resa hem
via Lidköping och vidare med båt
till Göteborg. Det hela föll på, att
det inte avgick någon båt den dag
flickorna skulle resa.

till Botaniska trädgården en stund.

Kamraten Clara har varit sjuk en
längre tid med röda utslag i ansiktet
och på kroppen. Hon har varit hos
doktorn och fått en brun salva att
stryka på. Salvan luktar fotogen!
Själv hade hon blott lite snufva och
ondt i bröstet, men annars är kände
Pingsten i Skara började dramatiskt. hon sig rätt kry F.ö. tycker Anna, att
Anna skrev samma dag om det det är ganska friskt i Skara, men nohem till sin bror Carl: Kl. 3 i morse terar ändå, att det inte går en vecka
vaknade vi vid ett förfärligt trum- utan att det är något lik, som bärs
mande, jag kunde först inte begripa till kyrkogården.
hvad det skulle betydas, men efter
en half minut rusade jag upp och När Annas särskilda bekanta vänner
fram till fönstret, då hörde jag att tog sin lärarinneexamen ville hon
de ropade eld i tegelbruket. Jag gick och Klara ge dem blommor. Någon
ut till tant och hon och jag klädde i blomsteraffär fanns inte i Skara,
hast på oss och sprang ut. Då drog ”och inte i grannstäderna heller”,
de med sprutorna till brandstället, så Lisa blev ombedd att hjälpa till.
men flera kommo snart tillbaka, ty Hon skulle köpa rosor och förgätelden blef nästan genast dämpad. migej i Göteborg och skicka med
Emellertid var det så att halfva sta´n ilgods till Skara!
kom på fötter i en hast. Tegelbruket
ligger i Surbrunnstrase vid Semina- Så kom det efterlängtade första
riet. Skolgossarne hafva en särskild sommarlovet! Då upphörde breven
spruta. Vi gick strax tillbaka för det hem, men ett skrev Anna hem till
var inget att se på, det brände som i Lisa. Då var hon på båtfärd i Bohusen stor bakugn.
län. Morbror (förmodligen mamma
Bettys bror Olof) var skeppare och
Kyrkbesök följde naturligtvis! båten hette Bohus, och var en av
Så kl. 8 for jag med 6 Skultor till de passagerarbåtar, som trafikerade
Varnhems kyrka. En pastor Landahl Bohuskusten. När båten la till i
predikade. Det var riktigt trefligt Slussen på Orust träffade de Georg,
att få åka en så pass bit i en sådan som Anna hade brevväxlat hela
vagn, som vi åkte på i Norge, 1½ året i Skara med, hans mamma och
timma gick åt. Vi foro förbi Axvall systrar samt Georgs kusin Anna L,
och där är nu befälsmöte, så vi som Anna också brevväxlade flitigt
fingo se några millitärer. De skulle med. Besöket varade en halvtimma.
troligtvis hafva kyrkparad, ty de I Uddevalla träffade Anna flera beborstade hvarandra värre och gjorde kanta och släktingar.
sig fina. Några volontärer gick och
spatserade, de voro förstås ej så nära I september började det andra året
att jag kunde se hurudana de sågo för Anna i Skara. Från började hade
ut. Kanske hade hon hoppats få syn de varit trettio elever i klassen – nu
på någon bekant!
var de tjugoåtta. En flicka hade
blivit kvarsittare och en hade dött.
På eftermiddagen slöade Anna, Anna och Clara var fortfarande
mycket ovanligt verkar det som, rumskamrater hos fröken Hårleoch sedan gick hon och en kamrat man, men nu i en ny lägenhet.
13
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Även den här hösten, i mitten av
september, gjorde hela seminariet
en gemensam utflykt. Anna skrev,
som vanligt till systern Lisa och
berättade: Enligt löfte vill jag nu
skrifva och omtala vår storartade
utflykt som egde rum i går,- Kl.
½7 på morgonen såg man den
ena ”Skulthopen” efter den andra
komma vandrande ner till station.

biskop. Ungefär 240 rum var där.
Bland de rum, som jag kommer
ihåg namnen på voro Riddarsalen
med englar hängande i taket och
föröfvrigt med vackra målningar,
Jaktsalen där jaktklubben samlades,
Vapensalen med vapenmålningar
i taket, Kämpasalen med en målning i taket föreställande två som
slöt förbund och kysstes, Sång och
musikrummet, där sjöngo fjärde
Vädret var genomhärligt. Kl. 7 klass på rektorns uppmaning en
satte sig tåget igång och ångade af sång. ……….
till Lidköping med öfverlyckliga
”skultor”. Inne i kupéerna fördes När alla hade besett slottet gingo vi
ett muntert lif, man skrattade och ombord i gen och båten lade ut och
hojtade om varandra, vinkade åt nu bar det af till Kinnekulle. Vid
alla, som visade sig. Gubbarne på Hällekiss lade vi till och vandrade
åkrarne vinkade tillbaka med liar upp till herrgården. Där delade vi
och hackor. Framkomna till Lid- oss äfven i två grupper. Den ena
köping bars färden till ångaren Eos skull blott gå till Hotellet, den andra
(kapten Alberg) som låg förtöjd vid med pastorn och doktor Karlgren
hamnen. För många var det första uppför bärget. Jag var en bland
gången de sågo en båt och natur- dem som gärna ville bese allting
ligtvis kände de det litet konstigt och vandrade därför med upp till
och underligt. När alla väl kommit hökullen (d.v.s. Högkullen). Det
ombord drogs landgången in och tog 3 timmar för att komma upp och
Eos gungade sakta ned för Lidan ned, men det bar af i språng marsch
under det 4de klass sjöng en sång. uppför somliga ställen. Visserligen
Om ett par minuter voro vi ute på fingo vi hvila ett par minuter på ett
Vänern. Stilla och fridfull låg na- par afsatser men ej öfver sig. Högst
turen och endast några lätta vindar på spetsen sågo vi Mariestads kyrkkrusade sjön. Snart började Leckö torn samt för öfrigt 4 kyrkor och
slott skymta fram, ett allmänt jubel. ett par gamla kända herrgårdar. Jag
hade mycke svårt för att fatta det jag
Om en timma lade vi till vid Leckös på en dag fått sett så mycke härligt
brygga. Alla gingo i land och upp- och så berömdt.
för den höga vallen. Framkomna
till slottsporten fingo vi delas i ett Då vi kommo till hotellet hade de
par grupper ty alla kunde ej på en där förlustat sig med sång och mugång få storma det gamla slottet. sik, ett stort kaffebord stod dukat.
Vi 5 här voro lyckliga att komma Det var rektorn som bjöd. Han gick
i första gruppen. Rektorn, pastorn, själf ikring och serverade, Äfven
doktorn och kandidaten voro med fingo vi frukt. Snart måste vi dock
och visade oss. Först kommo vi in bryta upp. På nedgången besågo vi
på borggården, där berättade pas- Råbäcks herrgård. Så stor ung som
torn i korthet slottets historia och Nolhaga. Kl. 5 bar det af igen till
derefter gingo vi uppför de gamla Lidköping och kl. 6 ungf. voro vi
trapporna.
frammew. Där spridde vi oss och
vandra upp och fick se litet af den
Slottet är byggt på 1300 talet af en staden, jag tyckte att den såg ut att
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vara lite större än Uddevalla. Kl.
7.20 bar det af till Skara och voro
framme kl ½ 9 alla belåtna med sin
dag. Ja, nu återstår blott ett ljufligt
minne.
I dag hafva vi haft lof till ½ 11 och
lof från Gymnastik. Jag har legat
nära 2 tim i e.m. ty jag vill bara
sofva ataf all denna starka luft. När
jag kommer hem till Jul skall jag
väl närmare beskrifva resan, ty på
papper kan man ej måla upp det som
det borde vara. Så snälla och tillmötesgående lärare får man leta efter.
De hafva verkligen haft mycke att
ordna med för vår skull. Jag var
klädd i min gamla blå klädning och
trikotlif samt grå hatt. Somliga hade
sina vinterkappor på. Flickorna
tycka så mycke om min grå hatt,
den har jag haft ett par gånger i
blåsigt väder.
Anna har en ny gymnastikdräkt.
Hon skriver stolt, att flera av de
andra flickorna tycker bra om den.
Nu, andra året på seminariet, fick
flickorna börja ha lektioner i övningsskolan. Det är mycket att göra
och Anna hinner inte skriva så ofta
som förut. När hon långt om länge
får hålla sin första lektion, tyckte
hon att den gick ganska bra, men
skriver inget närmre om den. Hon
verkar ha fått ett eget rum, ”alldeles
vid köket”, och Lisa undrar oroligt
om hon verkligen vågar bo ensam.
När Anna har namnsdag i början
på december, skriver hon hem och
berättar, att hon blivit uppvaktad av
trettio personer. Lucia firades också:
I natt ha vi ”lussat” till kl. 7. Kl. 12
fingo vi kaffe och vin, tant var en
stund klädd till gammal landgumma
och en stund till en fin dam, hon var
verkligen lyckad.
När Anna återvänder till Skara för
sin andra vårtermin, är det första
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hon skriver: Ja, nu är jag åter här
på denna tråkiga plats. Hon bor åter
tillsammans med Klara, men någon
fnurra måste ha uppstått, för hon
skriver om Klara och Klaras släktingar, som var vid tåget: De voro
just inte så vänliga. Hälsningen var
mycke stel. Vi knappt taltes vid på
hela vägen.
Annas missmod kan till dels säkert
åtminstone till en del, förklaras av
att hon haft mycket huvudvärk. Inte
bara Anna är sjuk. Hon skriver Här
i stán är nu mycke sjukligt. Det är
influensan som gracerar. Hela familjer ligga. Även Anna drabbas - .
Dåligt har jag alltid skrifvet men
idag är det ännu värre, men ser du
jag sitter i sängen å skrifver detta.
I går fm började jag att bli så dålig,
hela kroppen värkte. Jag låg nästan
hela em. En orolig natt. I dag ligger
jag nerbäddad: Det är värst i ryggen
och huvudet. Dom tror allt att det
över tills i morgon, så att jag kan
gå till Sem.
Ingeborg blef så sjuk i lördags,
Ottilia o ch jag vakade till kl. 2 på
natten, sedan skulle vi väckt Vendla
och Klara, men Ingeborg fick då
sofva fastän det var oroligt. Nu
är hon dock uppe idag och sitter i
gungstolen. Ottilia börjar att bli sjuk
nu, det kommer naturligtvis att gå
över lag.
Hela förra veckan har det varit
skralt med flickorna. I tredje och
fjärde har ibland halfva klassen
varit borta. ………
Direktör Lindsten dog i måndags
kväll. Han har länge haft ont af
assma (andtäppa). Vi få nu gå svartklädda hela veckan. Det ser riktigt
sorgligt ut men det är bruk och
då får det gå. Vi komma väl att få
följa till grafven. Samtidigt var det
riktigt kallt, på nätterna neremot 23

minusgrader.
Anna fick börja med massage för sin
huvudvärk. Det tycktes hjälpa. Hon
skrev hem: Mitt hufvud är nu mycke
bättre. Det är muskelinflammation
jag har. En vätska i musklerna har
strekat sig så det är knölar och genom massage skall denna vätska
fördelas jämt. Muskelinflammation
kommer dels af förkylning dels af
häftiga stötar och dels kan det ligga
i släkten. Det går åt nära en hel
timme hvar gång. Gör mycke ondt,
men det tänker man knappt på, för
fr. P är så rysligt rar.

Hur det skall gå begriper jag inte, ty
hon kunde den inte ännu, utan hade
förstås tänkt att sitta uppe i natt.
Efter alla bekymmer samlades flickorna hos en kamrat och hade roligt.
Anna berättade hur hon och en
kamrat klädde ut sig och framförde
”Värvningsvisan”. Anna var klädd
till militär och kamraten till bonddräng. Kamraterna ”skrattade sig
sjuka” och Anna och kamraten fick
framföra sitt nummer en gång till.

I mitten av februari hade Anna lektion i övningsskolan igen. Det var
räkning i småskolan. Den gick ganDet räckte inte med huvudvärk och ska bra, barnen kunde så väl räkna
influensa. Det ständiga tandvärks- i dag. Nu har jag haft 3 lexioner,
problemet blev aktuellt igen. Även innan Påsk skall jag ha kristendom.
de andra flickorna drabbades, andra Det blir lite värre, men får nog
året skrev Anna en gång: Här skri- gå. Den lektionen hade som ämne
ker nu ett par för tandvärk.
”Den helige Andes utgjutande”.
Inget är skrivet om i vilken årskurs
En annan gång skrev hon: . ….i lektionen skulle hållas. Efter det
onsdags måste hon (Klara) följa fick Anna ont i bröstet , ty och så
med mig till hotellet till doktor Edv. gick den inte så bra som hon hade
Milton. Jag måste dra ut en tand. tänkt sig.
Hela tiden efter frukost värkte det,
en timme måste jag gå hem. Kl. ½ 7 Det var ju fler flickor på seminariet,
på kvällen måste jag till slut knalla som systern Lisa kände. En av dem
iväg. Milton reser i kring varje år. hade berättat för henne att Anna satt
Det gick mycke fort och säkert. upp sitt långa hår och Lisa kommenTanden var förfärligt stor.
terade detta i ett brev. Anna svarade:
Ja, det var en kort fröjd med den
Lite längre fram drabbades en av de saken. Då jag skulle till Lundbergs
andra flickorna. I ett brev till Lisa på torsdag och till och med månstår det: Här är fler än jag som har dag, men så talte fröken Plate och
tandvärk må du tro. Vendla hade jag på det, och hon tyckte att jag
sådan faslig tandvärk i dag, nu kl.9 gärna kunde ha min fläta hängande,
i kväll måste Klara följa med henne så länge jag gick på ”Semis”. För
till doktorn och få ut tanden, men resten gjorde det så ondt i hufvihan kunde blott få en del, hon skall det att ha allt håret hvilande uppå
dit i morgon igen för att få ut resten. hufvudet. Det var förstås modern
Det var fisteltrådar på den. Klara sa´ kamning och såg mycke snyggt ut,
då de kom tillbaka, ” de´ här Anna, men jag trifs bäst i min vanliga. Det
var allt värre än din”. Vendla var går på några minuter att fläta det,
inte riktig i kväll, hon var riktigt men inte så, när man skall sätta upp
konstig af tandvärken. Till på köpet det. Till sommaren, då jag får god
skall hon hafva åskådningslexion i tid, går det ju an att försöka igen.
morgon öfver ett vinterlandskap. Fröken Plate råder också Anna, att
15
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inte bada kallbad till sommaren.
Lisa skickar tidningar till Anna, bla.
Idun, och tyg till ett snörliv. Anna
skriver, att tyget inte skall vara vitt,
för det är svårt att hålla rent, utan
grått. Och så har Anna valts ut till
det ärofulla uppdraget, att var tredje
söndag sjunga från läktaren vid
gudstjänsterna.

sorten fanns icke en enda utan en
fläck på kinden. Det är naturligtvis
slarf i retucheringen. På den ena
sorten sticker örsnibben fram och
ser ut som en vårta, hvilken sutte
på kinden. Om du ville, kunde de
godt retuchera bort det. Som vanligt
är det mycket att göra. Den femte
mars skall en hemuppsats, en s.k.
kria, med ämnet ”De olika lärorna
om vådavalet” vara färdig.

Brev från Anna saknas helt från
läsåret 1892-93 och det finns bara Den 25 mars fyllde rektorn år och
ett fåtal brev från hennes sista läsår,
1893-94. De är från vårterminen.
Men man kan väl förmoda, att livet
i Skara fortsätter på ungefär samma
sätt. Det går ändå, att följa hennes
liv genom att hon sparade breven
från Georg Ekroth. Situationen för
Anna och Georg var inte den lättaste. De tyckte om varandra och ville
gifta sig någon gång i framtiden.
Men de hade inte stora möjligheter
att träffas. Brev skrev de, men det
sågs inte med blida ögon av Annas föräldrar, eller rättare sagt far.
Han tyckte inte om Georg och att
hon brevväxlade med ”gossar”. Så
länge hon var i Skara gick det bra,
men när hon var hemma på lov i
Göteborg var det värre. Men de
två kom snart på ett sätt att kringgå
Georg Ekroth 1892
förbudet. Georg adresserade sina
brev till Anna till en kamrat, Hulda
Eriksson, som bodde alldeles bredvid på Stigbergstorget i början på Anna skrev: I går var det rektorns
Bangatan.
födelsedag. Kl. 6 på morgonen
voro vi där och sjöngo för honom.
Från och med hösten 1892 bor Anna Vi blefvo då bjudna på kaffe. Kl.
på ett nytt ställe, hos paret Hjert- 5 på e.m. blefvo vi ditbjudna. Vi
berg. Mannen i huset var lärare i
voro där till kl. 9, blefvo bjudna på
trädgårdsskötsel vid seminariet.
kaffe, apelsiner och thé. Där var
mycket trefligt. Rektorn påstod att
På våren 1894 har emellertid Anna det är så godt om lärarinneplatser.
varit hos fotografen i Göteborg och Ja, just nu läste jag i tidningen att
låtit ta sitt porträtt. De är för att dela en plats är ledig i Vestra Frölunda
ut till sina klasskamrater och andra och skall tillträdas genast. O, den
vänner. Lisa får order…… skall som nu hade varit ledig att ta emot
du vara snäll och se efter, att där en sådan. Jag grubblar nu natt och
inga fläckar är på dem. På den ena dag på plats.
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Sitt sista år i Skara flyttade Anna
till ny inackordering igen. Georg
tillbringade hösten 1893 i Karlsborg. Så nära Skara! Han hoppades
ivrigt, att han skulle få träffa Anna –
antingen att hon kom till Karlsborg
eller att han kom till Skara. Men
det blev inget av! Inte vågade Anna
heller, som Georg föreslog, träffas
någon annan stans. Konventionens
lagar var hårda och särskilt Anna
var rädd, att någon skulle få syn på
dem och skvallra för den stränge
fadern i Göteborg, och Georg fann
sig. Men systern Lisa var på besök
i Skara under oktober.
Höstterminen 1894 fick Anna sin
första plats. Det var i Jörlanda, i
Bohuslän. Det var närmast omöjligt, att tänka sig, att en ogift ung
kvinna bodde ensam. Hennes syster, mamma och tidvis en moster
följde med och bodde hos henne.
I november skriver Anna till Lisa:
Moster var vid älfvatiden och hemtade posten, ty jag måste hålla mig
inne, emedan jag i denna veckan
haft tandvärk och något svullna kinder, samt till slut en kula i munnen.
Anna trivs inte och har inte så stor,
tolerant och barnvänlig, inställning
till sina elever. Hon beskriver dem
som fårskallar allesammans och
tycker de är som en skock förvildade får i skogen. Hon har också
problem med skolledning och får
inte sådant, som lovats henne. Till
glädjeämnena hörde dock. att Georg
fanns i närheten. Han hade ju arbete
vid regementet i Uddevalla.
Det hände faktiskt, att Anna kunde
ringa till honom där, till bekanta,
som hade telefon. Det hände, att
Georg fick i uppdrag, att köpa
skrivböcker till Annas elever, vilket
han gärna gjorde och skickade . En
gång var han t.o.m. och hälsade på
henne. Han var så glad. Egentligen
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hade han nog velat träffa henne fler
gånger, han hade t.o.m. haft planer
på att ”bicykla” från Uddevalla till
Jörlanda, c:a 5 mil. Nu blev det i
stället så, att han åkte ångbåt till Stenungsund och sedan gick därifrån.
Som alltid är pengar en bristvara
och det är intressant att läsa om
hur hon och mostern hushållar:
Innan jag reser härifrån får jag allt
ha en ”tia” ty annars kommer jag ej
härifrån. Hur sparsamma vi än äro,
så går här likväl nära fyra kronor i
veckan. Ty dels är det kött, dels ägg,
smör och mjölk. I fredags köpte jag
en fårbringa och gaf efter 60 öre
kilot. Hon vägde 3 kilo. I dag har
vi kokt frikasé på en bit och sedan
skola vi koka soppa på resten. Nu
ska vi blott köpa en tupp medan vi
är här och så får det vara slut, sedan
få vi leva på gröt och välling.

skola ungarna få lefva som de vilja.
Då skall jag icke förta mig. Då behöfver jag heller icke så stark mat.
För några dagar sedan köpte vi sex
koljor för 35 öre. Vi ha dels stekt,
dels kokt och i går gjorde vi fiskbullar af en och en half.
Anna har inte gjort någon egentlig
beskrivning av sina skolbarn eller
sitt arbete. Att förhållandena för
läraren var annorlunda vid den tiden
framgår dock av ett brev till Anna
från en av hennes seminariekamrater, som fått plats i Trollhättan.

Anna sökte plats i Lundby på Hisingen våren 1895 – och fick den.
Då kunde hon bo hemma och det
fanns inte längre någon anledning,
att skriva långa brev till systern
Lisa.
Gerd Rölander

Vilse?

Ulrika Beata Fant skulle tillträda sin
tjänst som piga i Sotenäs kommun i
december 1911. Hon kom förmodligen resande med båt från Lysekil.
Det var snöstorm och hon hittades
död den 21 november 1911. Gick
Hon skrev: På fredag tog jag mot hon vilse?
mina barn, 55 flickor, första klassen.
Du må tro det är att hålla reda på. Hon är antecknad i ”efterhand”
Jag läser från kl. 8-12 samt från ½ samma datum i inflyttningsboken
2- ½ 4 fyra dagar i veckan, onsdag och med ? på varifrån hon kom.
och lördag läser jag ej längre än till Ålder omkring 49 år.
kl. 12. det är tröttsamt att undervisa Askum F:1 (1897-1922)
fyra timmar i sträck o du må tro jag
Den sista veckan, efter examen, är trött då det är slut.
Solveig Blomstrand

Håkans notiser
Lysningssedlar i Byarum församling
Nedan finns några exempel på
utfärdade lysningssedlar i Byarum
församling från tiden 1847- 1849
hämtat från kyrkoboken med beteckningen Byarum C:3
No 1
Januari 10 (1849) utfärdades lysning till äktenskap mellan drängen
och tillträdande hemmansbrukaren
Peter Svensson från Södra Skog, 28
år, och pigan Johanna Petersdotter
från samma ställe, 20 år. Fästekvinnans fader var död så väl moder,
som äldsta broder hade i behörigen
bevittnad skrift lämnat sitt bifall.
Ingen släktskap eller andra hinder.
Lysningstagaren hade aldrig haft

tekvinnans fader var död men modern och äldsta broderns förmyndaegen debetsedel utan städse varit re hade lämnat sitt skriftliga bifall.
hemma hos fadern Sven Jonasson Ingen släktskap. Lysningstagaren
hvadan lysnings chartan blev 12 tillsades lämna debetsedlar, sedan
skilling banco. Första lysningen kronofogden och häradsskrivaren
avkunnas i Byarum söndagen den densamma kvitterat. Den utvisade
ingen bevittnig efter 2 art hvadan
14 dennes o s v
lysnings chartan bliver 12 skilling
Sammanvigda den 4 februari 1849 banco. Första lysningen avkunnas
i Byarum söndagen den 14 inneav pastor Wibom.
varande.
No 2
Januari 12 (1849) begärdes lysning Sammanvigde den 10 februari av
till äktenskap emellan änkeman- pastor Wibom.
nen och torparen Peter Andersson
i Torsbo under Gärehof, 57 år, och Håkan Andersson
pigan Maja Lisa Magnidotter därstädes, 24 år. Lysingstagarens förra
hustru dog 1847 och avlämnades
nu behörigen bevittnat avvittringsbetyg av såväl mannens myndiga
styvsöner som dess egen måg. Fäs17
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Årsredovisning 2011

BALANSRÄKNING för 2011

2011
Intäkter
Medlemsavgifter
Ränteintäkter
Reklamintäkter
Utst. bidrag (Gemens. för
GRS, DIS-Väst, Släktdata)
Summa rörelseintäkter
Kostnader
Inköp datorer
Inköp datatillbehör
Inköp övrigt
Porto
Avgift Plusgirot
Utställningskostnader
Reklamkostnader
Rese-,trakt- o logikostn
Resekostnader tidning
Lokalhyra
Registreringskostnader
Möteskostnader
Uppvaktningar
Kontorsmateriel
Serviceavtal
Tidningen, tryckning
Avg. Släktforskarförb
Div. kostnader
Utställarkostnader Gemens
för GRS, DIS-V. Släktdata
Summa kostnader

Årets resultat

Dokument
Angered H15
Bellö F1
Bellö F2
Bellö F3
Bellö F4
Bellö V2
Bellö V3
Bellö V4
Bellö D1
Bellö D2
Bellö D3
Bellö D4
Edshult F1
Edshult F2
Edshult F4

18

2010
Ing. balans
96 455

109 031 Tillgångar

2 711
46 441
11 900

733 Kassa
41 691 PlusGiro
5 000 Bank

157 509
0
122
0
18 609
489
10 093
5 763
17 773
450
13 970
4 926
1 971
2 015
3 657
6 887
50 998
10 308
250
11 104

156 455 Summa tillgångar
Skulder o eget kap.
4 990 Balanserad vinst/förlust
1 375 Förbet. medl.avgifter
0 Förutbet. utst.avgifter
19 483 Eget kapital
481 Redovisat resultat
7 273
3 127 S:a eget kapital /skuld.
8 892
0 Beräknat resultat
12 000
2 172
4 944
558
1 815
5 107
52 779
10 248
0
3 825

159 386

139 069

-1 877

17 386

Period

Registrerare

(O)
(F)
(F)
(F)
(F)
(F)
(F)
(F)
(F)
(F)
(F)
(F)
(F)
(F)
(F)

1911-1928
1665-1694
1691-1724
1725-1771
1772-1850
1691-1723
1725-1771
1771-1851
1660-1674
1691-1724
1725-1772
1771-1851
1669-1710
1764-1860
1861-1870

Rolf Eknefelt
Karl-Henrik Rydén
Karl-Henrik Rydén
Karl-Henrik Rydén
Karl-Henrik Rydén
Karl-Henrik Rydén
Karl-Henrik Rydén
Karl-Henrik Rydén
Karl-Henrik Rydén
Karl-Henrik Rydén
Karl-Henrik Rydén
Karl-Henrik Rydén
Karl-Henrik Rydén
Karl-Henrik Rydén
Karl-Henrik Rydén

Utg. bal.

-16
58 513
119 862

16
4 982
154

0
63 495
120 016

178 359

5 152

183 511

-39 770
-61 955
-200
-59 048
-17 386

0
571
-7 600
0
1 877

-39 770
-61 384
-7 800
-59 048
-15 509

-178 359

-5 152

-183 511

0

0

0

Nya register i Släktdatas databas
Län

Period.

Poster
6 137
127
302
560
1 123
82
127
269
58
258
376
759
596
2 563
346

Nr 2 - 2012
Edshult V1
Edshult V2
Edshult V4
Edshult D1
Edshult D2
Edshult D4
Fagered F1
Fagered D1
Film F8
Forshälla U9
Forshälla U10
Göteborgs Oscar Fredrik F3
Ingatorp F2
Ingatorp F4
Ingatorp F5
Ingatorp F6
Ingatorp F7
Ingatorp V2
Ingatorp V4
Ingatorp V5
Ingatorp V6
Ingatorp V7
Ingatorp D1
Ingatorp D2
Ingatorp D4
Ingatorp D5
Ingatorp D6
Ingatorp D7
Karl Johan F11
Karl Johan F12
Kroppa F2
Kroppa V1
Kville H21
Kville H22
Källsjö F1
Källsjö D1
Näshulta F4
Näshulta V4
Näshulta D4
Regna F3
Resteröd V4
Resteröd D11
Resteröd D12
Ullared F1
Öckerö H1
Öckerö H2
Öckerö H3
Öckerö H4
Öckerö H5

(F)
(F)
(F)
(F)
(F)
(F)
(N)
(N)
(C)
(O)
(O)
(O)
(F)
(F)
(F)
(F)
(F)
(F)
(F)
(F)
(F)
(F)
(F)
(F)
(F)
(F)
(F)
(F)
(O)
(O)
(S)
(S)
(O)
(O)
(N)
(N)
(D)
(D)
(D)
(E)
(O)
(O)
(O)
(N)
(O)
(O)
(O)
(O)
(O)

1669-1720
1764-1860
1861-1870
1669-1711
1764-1860
1861-1870
1688-1940
1688-1940
1895-1907
1916-1933
1934-1937
1893-1894
1691-1724
1725-1744
1745-1779
1780-1803
1804-1844
1691-1724
1725-1744
1745-1779
1780-1803
1804-1853
1660-1662
1691-1724
1725-1744
1745-1779
1778-1803
1804-1846
1904-1910
1910-1916
1722-1759
1687-1721
1860-1860
1870-1870
1688-1940
1688-1940
1847-1861
1847-1861
1847-1861
1716-1778
1861-1895
1895-1929
1930-1938
1688-1940
1800-1802
1802-1807
1808-1813
1814-1816
1816-1819

Karl-Henrik Rydén
Karl-Henrik Rydén
Karl-Henrik Rydén
Karl-Henrik Rydén
Karl-Henrik Rydén
Karl-Henrik Rydén
Börje Angelstrand
Börje Angelstrand
Ingegärd Gille
Carin Gustavsdotter
Carin Gustavsdotter
Gerd Rölander
Karl-Henrik Rydén
Karl-Henrik Rydén
Karl-Henrik Rydén
Karl-Henrik Rydén
Karl-Henrik Rydén
Karl-Henrik Rydén
Karl-Henrik Rydén
Karl-Henrik Rydén
Karl-Henrik Rydén
Karl-Henrik Rydén
Karl-Henrik Rydén
Karl-Henrik Rydén
Karl-Henrik Rydén
Karl-Henrik Rydén
Karl-Henrik Rydén
Karl-Henrik Rydén
Iréne Ojala
Iréne Ojala
Anna-Karin Dorph
Anna-Karin Dorph
Släktdata
Släktdata
Börje Angelstrand
Börje Angelstrand
Lena Johnsson
Lena Johnsson
Lena Johnsson
Bernt Gunnarsson, Mölnbo
Carin Gustavsdotter
Carin Gustavsdotter
Carin Gustavsdotter
Börje Angelstrand
Öckerööarnas Släktforskarförening
Öckerööarnas Släktforskarförening
Öckerööarnas Släktforskarförening
Öckerööarnas Släktforskarförening
Öckerööarnas Släktforskarförening

Summa

222
654
54
459
1 519
180
4 928
3 371
770
1 030
350
1 776
933
712
1 312
933
2 006
251
168
364
249
578
12
564
411
962
679
1 490
3 345
3 187
1 177
235
6 474
6 665
2 452
1 777
628
184
340
2 081
137
324
67
3 741
1 920
3 208
3 194
2 069
1 919
85 744
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GöteborgsRegionens Släktforskare GRS
Måndag 24 september kl. 14.00.
Visning av nya Riksarkivet / Landsarkivet, Arkivgatan 9 A. Anmälan senast torsdagen innan (20/9) max 30
deltagare. Ingen avgift. Lokal Arkivgatan 9 A, samling i receptionen.
Den 8 oktober.
Ann Lindholm om ‘Resandefolket i Västsverige‘.
Den 12 november. Lars Ericson Wolke om ‘Lasse i Gatan, konungens kapare‘.
Övriga kommande föredrag presenteras närmare i nästa nummer (3) av Västabbladet
ANMÄLAN görs 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 föreningsmötet. Samlingssalen rymmer 40 personer.
Mycket välkomna !
Eventuellt återbud måste anmälas !
Arrangemangen kan vara fulltecknade och medlemmar stå på reservlista.
http://www.genealogi.se/grs/

DIS-VÄST

Nästa möte är föreningens 25 års jubileum som preliminärt kommer att hållas på Scandic Hotell i Mölndal
den 8 september 2012. Mer information om detta kommer i nästa nummer av Disketten.
http://www.dis-vast.o.se

www.slaktdata.org

Trycksaker? Ring oss på telefon 031 - 690 555

Brevpapper - Visitkort - Kuvert - Folders - Broschyrer - Blanketter - Etiketter - Nyhetsbrev.....
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