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Lördagen den 7 maj är det ANBYTARTRÄFF
i Hylte. Vi samlas kl. 10 på biblioteket för en trevlig och givande samvaro. Tag med antavlor, starntavlor,
släkt- och hembygdsböcker. Förbered
gärna skriftliga frågor, så läser vi
upp dem under mötet och anslår dem på
en skärm.
Information om Länsmannen i Långaryd
Anders Jönssons ättlingar, för närvarande 12.000, kommer att presenteras.
Vid 12-tiden gör vi en paus för att
intaga medhavd matsäck eller gå till
Gunnars Konditori runt hörnet, där
det går att få kaffe och smörgås.
För dem som är intresserade av äld~
re miljöer visas under eftenniddagen
Brunnsbacka sågkvarn, belägen ett
par mil från Hylte.
HYLTE BIBLIOTEK ligger vid torget,
Fabriksgatan 1.
Brunnsbacka Sågkvarns dag
Unnaryd
Lördagen den 7 maj kl. 14.00
Såg, kvarn och takstickshyvcl igång
Underhållning, servering m. m.
Välkomna
SriftdJ~n Brunnsbacka SAskvom
Ordna bunrcsor. BcstiJI f.irna vilning a,· Bon1dsmu1e~1 i
Unnaryd och Ol1landu~k.1 Vcrh11dcn i JåUuntoha.
Tel. 0371/720 66.

Lektor Georg Simon, Köpenhamn, som föreläste på vårmötet den 17 mars, har gjort
en översikt över var vi svenskar kan
hitta våra rötter i danska arkiv med
litteratur- och registerhänvisningar.
( Se bilaga)
MINA ANFÄDER FINNS I
MITT HJÄRTA
När jag sökte reda ut släktförhållandet
mellan min ff, fm och mf utformade sig
detta till ett hjärta. ( Se bilaga sist)
Att präster i Skåne på 16 och 1700-talet
var släkt förvånar mig inte. Präster äktade prästdöttrar inom ett ganska begränsat geografiskt område. Att mina föräldrar skulle ha släktsarnband hade jag
dock ingen aning om - inte de heller.
Fff begav sig från Skåne för att sedemera bli kyrkoherde i Abild, Halland.
Mfmf var tullförvaltare i Helsingborg
och blev förflyttad till Gävle i början
av 1800-talet. Fm:s släkt levde i Malmö.
Så träffas mina föräldrar i Stockholm
något århundrade senare. Är det ta en slump
eller ligger det något annat bakom?
Doktor Björn Rosendal, som talade på ett
föreningsmöte, antydde denna magiska
dragningskraft i sin egen släkt.
Många släktforskare har säkert stött på
liknande förhållanden. Skriv gärna och
berätta.
Charlotte Lindgren
Igeldammsv. 10
311 00 Falkenberg
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Alla vi som är
intresserade av en sådan träff
är därför väkomna till ett förberedande möte i Knäred onsdagen den 4 maj kl 19.00. Ou
som tir intresserad att komma
med anmäl detta till Björn
Jonsson, Markaryd, eller Kjell
Bj~rkheim. Älmhult. senast den
30 april.

på en utställning på Läckö
slott om medeltiden - en av
de största satsningarna på
medel tidshistorien som någonsin har gjorts i Sverige.
Är du intresserad av det heraldiska mötet i Skara så kontakta
Carl-Axel Rydholm, Badgatan 41,
467 00 Grästorp, tel 051410135.
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Tel. 0433/10322
resp. 0476/11252
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En gränsvetenskap till släktforskningen är heraldiken (läran om vapen, dvs märken
som bärs av speciella släkter och personer. samhällen
eller samfund.)
Det finns en speciell förening
som sysslar mycket med heraldik; Svenska heraldiska föreningen. Föreningen har omkring 250 medlemmar. och ger ut
ett häfte, "Vapenbilden", med
två nummer per år.
En av föreningens stora förkämpar är Owe ~ennerholm i Fjärås,
välkänd för ae flesta av KGF:s
medlemmar.
Owe är ju själv
medlem i KGF, och har bl a ordnat en utställning och skrivit
en bok om Bockstensmannen.
Heraldiska föreninaen anordnar i mitten av juni ett stort
heraldiskt möte i 1000-årsjubilerande Skara. Två dagar,
18-19 juni, skall gå i heraldikens tecken.
På lördagen håller bladen
kände heraldikern fil.dr.
Jan Raneke ett föredrag över
ämnet "Det personliga vapnet".
På söndagen blir det bl a besök
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I år fyller Utvandrarnas Hus
i Växjö 20 år, och bjuder
på ett spännande utställningsår.
Sedan några dagar visas utställningen "Äventyret Nya
Sverige", och det är naturligtvis med anledning av 350årsfirandet av Nya Sveriges
grundande.
I höst blir det också ett
Nya Sverige-symposium (3-4
oktober), som anordnas av
Emigrantinstitutet och Växjö
högskola.

I månadsskiftet maj-juni
öppnar utställningen "Svenskar
i Australien" med anledning
av Australiens 200-årsjubileum.
Samtidigt med utställningen ges
också Ulf Beijboms nya bok
"I antipodiska utvandrarspår"
ut.
I sommar återkommer till Utvandrarnas hus två tidigare
uppmärksammade utställningar,
nämligen Solveig Kristianssons textilbroderier "Älskade
moder, må alltid väl" samt
"Rosebud Sioux - ett folk i
förvanding", dvs den
hallandsfödde fotografen John
Anderssons bilder.
Utställningen "Utvandringsmål
Tyskland" visas en säsong till.
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