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protokolL fört v:id Akrlanderska
slåiktuötet i Tvetagården, Hus_
kvarnS. 12-17 augusti 1995.

Vid Iördagens ir:formaiioa, slåikthistorj.a och uppläsning
rrl.riro 65 personer semt rrio kråil]ens middag 55 ink1. barn.

välkomsthälsning av carl vilhelm Nisser. särskilt väIkom-
nad.es släkten äldsta och nd.rvaränd.e medlem fru Elsa Blorn-
berg, som fyIler 1O1 år hösten 1995. Doti;er tilt Si.grid
Ahlander-l1iikand.er. Yngste deltagande var Christian Ed.man
20 månad"er.

0u s1åiktnqanet Åhlanders urspruag berättad.e Kaj Edman.
trars .A:rd.erssou. u.ed hustru Mana bod.d.e en peri od på hen-
manet rLlarp i Barkeryds socken. En av sönerna född. 1695,, Johan.
tog nemnet Akrlander, förmod.ligen inspirerad. av gård.sna.u-
net Alarp. Johan AirLander blev kyrkoherd.e i Rogberga
ge!.om att trkonservera'' prästänkan i Rogberga, Sigrid Stass.
En ungdomskär1ek.

En sonson iill §r,<onerde Johan Å]rlanCer var häradshävding
Israel A.b.lander (lllS-1e52) på Vi-ttaryds skattegård gift
med. Si-grid Gustava Fredrika Eagnan. Err av d.eras söner var
Carl Gustav Ahl-anaer (1821-1878). lärare i Jönköping senare
§rrkoherd.e på Mörkö oeh i Yästerhauinge. Gift 1852 ned
Clara Magd.alena Petersson. Dotter til1 Pei:er (ler) letersson,
organist och klockare i Rogberga. Riksdagsman för Tveta,
Ylsta och Mo härader i Jönköpings 1dn. Ägd.e Bogla gård i
Rogberga med. flera gård.ar.

Gunj.lla Åkerrdn läste /irura Ahland.ers -crotter till- Carl
Gustav Ahland.er - berätrelse om. föråi1or'.rnas bosätining och
lerrnad i Jönköping och. on flTttningen iiJ-l Mörlcö och mot-
tagningen ,iär.

Bo Åkem6n berätiad.e om Gerd.a Ahland.er-Åkerrdns stora in-
tresse fiir sIäktforskning. Som Bo sad.e vår släktforsknings
moder. IIan visad.e och talad.e om s1äktbibeln från 17b4, där
som förste man Johan ilagman f ödd. 1736 skriirit sii;i nam och
d.åi.refter flera Ahiander-ättlingar. Gerda Åkerrdns man Olof
var lrusin till Thure \{ikander gift ned Slgrid ALrlander.

0ro. kompletterand.e sIäktforskning och om aniavlor talade
flan och Kaj Edman och senare tid.ers mj.crofilxtnj-ng av kyrk-
böeker och allmänhetens tiJ.Igång härtilI. Om. tidlg begyn-
nelse av §rkobokföring och lagen om densann:na, son tillkom
först 1 686.

Jrn Ed.uan berättad.e om d.atorisering av slaiktmateri_aIet och
uppläggning av de -,samma.

0m sIäktarlcivet och d.ess innehål1 talade Bo Åkerrdn och
Kaj 3dman. Ytterligare material och upplygningar mcttages
tacksa.mt ti11 arkivet. Helst skriftligt.
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