
 

VÅRENS PROGRAM 2023

Workshop – Forsk-
ning i Arkivet 
klockan 17–20
Medlemmar kan komma 
och forska i arkivet, 
diskutera sin forskning 
med andra, få hjälp om 
man kört fast och så 
vidare.

Ibland bjuds det också 
på en särskild program-
punkt på cirka 30–45 
minuter, som är valfritt 
att delta i.

Tisdag 31 januari 
Susanne Gustavsson 
Sambia och Monica Koch 
ansvariga.

Tisdag 25 april  
Ingvar Lisius och Håkan 
Hultman ansvariga

Fika: 30 kr.

SLÄKTFORSKNINGENS DAG, LÖRDAG 21 JANUARI
Klockan 10 berättar Anneli Andersson om Släktforskning i 1700-talets 
Dalsland. Plats: Tingssalen.
I domstolens protokoll finns spår av dina förfäders grannfejder, tvister, 
fastighetsaffärer och brottsmål. I detta föredrag visar Anneli Andersson hur 
du använder mantalslängder och domböcker för att fylla i luckorna på 1700-
talet där husförhörslängder saknas. Inträde föredrag 60 kr inkl fika.
Därefter är det öppet hus i släktforskningsarkivet på Melleruds fram till 
klockan 14. Hjärtligt välkomna! 

ÅRSMÖTET, TISDAG 28 FEBRUARI
Klockan 18 i tingssalen. Stadgeenliga årsmötesförhandlingar och val.
Därefter håller Ingvar ett föredrag hämtat från 1733 och 1734 års dom-
böcker om processerna mot Sigrid Arvidsdotter, Kerstin Svensdotter och 
Olof Arvidsson i Årbol.
Vid årsmötet serveras semlor till fikat.

 RENSKRIVNING AV DOMBÖCKER 1733 - 44
Arbetet fortsätter och börjar närma sig fullbordan (troligen 2024).

 

FÖREDRAG OM ”TJUVEN FRÅN HJÄRTUM”
Göran Hellstrand från Trollhättan berättar om Oskar som föddes 1869 i 
Hjärtum och satt i fängelse största delen av sitt liv. Han var en "snäll" tjuv 
som aldrig stal från kvinnor eller dem som hjälpte honom. Hans högsta 
önskan var att hitta en fru och skaffa familj.
Tingssalen tisdagen den 28 mars klockan 18.30. Inträde 80 kr inklusive fika.

a. STUDIERESA TILL SURTE GLASBRUK OCH LÖDÖSE 
TORSDAG 13 APRIL med buss från tingshuset klockan 9.00 till ett 
studiebesök med guidning på Surte glasbruk klockan 11. Lunch avnjutes på 
Klädkällaren cirka 12.30. Sedan åker vi till Lödöse museum klockan 14, där 
information om utgrävningarna i Edsleskog samt möjlighet att ta del av 
sedvanliga utställningar. Vi passar då på att njuta av en kopp kaffe med bulle
eller ostfralla där, innan vi vänder hemåt klockan 16.00.

Intresseanmälan görs senast 28 februari till info@dahlrot.se så att 

vi kan beräkna om vi ska ha stor eller liten buss.

Med reservation för 
eventuella ändringar! 
Se www.dahlrot.se!
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