
9. KJ.. 1500 samling ti1I lunch på restaurang Stoch.skaren. Efter god
förtäring och läskande d.rycker i väruen fiek rri givand.e information
av Carl Yilhelm Ni-sser innan rri i bilar begav oss til1 öxnbhaga
I,illegård en av p. Peterssons många gård.ar. öxnehaga gav han bort
til1 två d.öttrar. Den ena var Clara Magd.alena Petersson, sortr blev gift
med CarI Gustav Ahland.er. Besöket var givande oeh intressant. Dea
siste nhland.er, som bodd.e på Öx:ehaga triI1egård var KaeL Å. död. 1916
och gift med Helena Fakrlman. Karl A. son tiJ-1 Carl Gustav Ahland.er.

hö11
10. Fåird titl Rogberga §rrka där donprost P-0 §isser andaktsstuad.. Yid

örge1n Per ÅhJ.aad.er. Sed.an berättade Th. Wikander om d.en med.elti-d.a
§rkaas historia och d.ess riv:ring onkring 185o-ta1et för af,f, fämna
plats tiJ.1 en större och ljusare §rka, rrilken invigd.es 1869.

11. Efter and.aktsstund.en var det sanli-ng vid tre Atrland.er-gravar och
fh. ltYikand.er berättad.e i korthet, vilkr ligger här begrayd.a. likaså
rid. P. Peterssons, som ligger nära. Domprost P-0 Nisser nedlade
blommor rrid gravorrlår Sed.an mycket fotografering.

12. Styrkta mea kaffe och gott bröd. åkte rri den koria vägen tj-J.I P. Peterssc--s
hurmd.gård Bog1a. Den nuvarånde och ombyggda hurmdbyggnad.en besåg rri
från vägen. Därefter återfåird. tiIl l{uskvarna för rrila inför kvåillens
uiddag.

13. E-o 1810 nöttes rri till nid.oag på Yarpa Skans, vaekert be1ägen rid.
Yätteras strand. Anki Höglund hade planerat och regisserat middagen,
som blev mycket festli-g och god med u1märkt fin och gemytlig tl11-
stEilJ-ni-ng. Som öve*aslrrri ng hade A::ki. hängt upp det riksbekannta \

lapptäcketson brudens u.or, Fredrika yon Döbeln, syti och gav bort ti11 \
bmdparet som bröIlopsgåva. Brudpäret var Israel Ahiander och Sigrid
Hagman, som gifte si-g 1815. Anki berättade engagerat oeh med intresse
om täckets tillkomst och historia.
Gunilla Åkerrdn Iäste A-r-na Ahland.ers kulturhistoriskt intressanta
berättelsen om julförberedelser och julfirande på Mörkö. l[h. Yfikahder
Iäste en brevhälsnlng ti1I sliiktmötet från sln syster EJ.se A:rde:man,
som förhindrats d.e1taga. Sedan franförde han sIåiktmötets tack för d.e
arbete som utförts för släktforskning och registrering och tack tiLl
d.em som som planerat oeh organiserat så att deita fint geaomförda
slåiktuöte kommit tiLJ. ståad sa^nt ett särski-1t tack ti-J.l- Anki Eög1und
för hennes arbete med. en mycket lyekad.r Bod och utmäirkt viil. 6enomförd
mid.dag.

14. Söndag fö:middag 13 augusti kI" 1OOO möttes ea 10 s1åiktingar för
foitsatta oeh avslutand.e d.iskussioner oeh försIag om fortsatt sIåikt-
forskning och gemenskap. Bo Åkerr6n tog upp frågan att bild.a en slåiktförenin
med. en årsavg:-ft av 5O kr., rrilken avsågs att bestrida administrativa
kostnader en-1igt tillsatt styrelses'förs1ag och beslut. tanken om en
ny sliiktträff väektes och då om tre år och förslagsvis på Mörkö eller
dess närhet. Medlemsregistret ska1l hå11as up to d.ate genom årligs
kontakter från sIäkiens centralpersohe?r fnterimt valdes som åld.ezuan
0hure r$iltander och ti1l skrivare oeh skat-"mästare Kaj Ed.man. 0m
slåiktförening bild.as skaIl styrelse bildas genom försIag från central-
personer och s1äi,lctmed.lennar. öen tidigare omtalade fa.miljebibeln
överlä.mnades av 3o Åkerrdn att deponeras hos fhure lTikander för ait
sedan vand.ra i slälcten på sä-bt som bestänrmes senare. Efter i'rå tirnmars
underhandlingar avslutades s1äktnötet, som alla funnit s;rnnerligen
lyckat och ri avtackade vargndra.
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