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oRDFönnNDEN HAR oRDET

Ett nytt millenniurn har påborlats. Vår förening Sollentuna
Slåktforskare har ständigt lockat fler rnedlelnmar. Intresset for
slåktforskning ökar, vilket visare sig genom att allt fler personer
kommer på våra foredragskvällar.

Vår avgående ordförande, Lars Eklöf, kan dra sig tillbaka med
tillfredsställelse efter wå års arbete. Jag passar också på att tacka

Lars for gott samarbete. Det är roligt att ha honom kvar i
verksamheten sorx ledamot i valberedningen.
Så en

kort presentation av den nya ordforanden:

Infodd Sollentunabo med 4 egna barn och 6 barnbarn.
Skolman i 40 år, allt från folkskollärare till skoldirektör.
Engagerad i foreningsverksamheten inom skolidrott och skridsko.
Rektor Nils Göransson, min lärare, fick rnig engagerad Sollentuna
hembygdsforening i 4 är.
Jag har med glädje accepterat ordftirandeskapet i vår ftirening.
Med den grupp av kunniga och entusiastiska personer sorn finns i
styrelsen, är jag överfygad orn att arbetet sak utvecklas till allas
båsta. Vi har redan beslutat om 200 t års medlemsmöten, närnligen
8 mars

- Johan Currnan; Almqvist, Lindström

och Curman
OBS DAT{JMET! Aktivitetskväll/Anbyte. Se separat

26 april notis sidan 8.
31 maj - Våravslutning och separat program (ej klart).

I vår tidning (4 nr/år) tar vi upp olika teman. Här efterlyser vi ditt
bidrag! Kort eller långt! Frågor eller svar! Allt for att vi ska få en
utveckling av ideer och synpunkter. Så fatta pennan och skriv!
Bidrag kan lämnas eller skickas till Marika Lundgren.

Till slut vill jag önska er alla ett larorikt
välkommen

till våra aktiviteter.

Med vånliga halsningar
Lars-Olof Eklund
Ordforande

släktforskarår och

rÖRENINGSINFORMATION
SOtLElt{TUT.{A

KALENDARIUM

SLÄKTFORSKARE
9:00 Tintomararunnmef
Alctivitetskvall
261 4 I

Sollentuna S låhforskare
Box 8056
192 08 Sollentuna

3U5 19:00 Tintomararummet

Föreningen, som år partipolitiskt obundeo,
bildades 1990 och har idag ca 70
medlemmar. Vi vill oka intresset ftir
slähforskning, bla genom förelåsningar och

Våravslutning och föreläsning, prog.am ännu
ej bestämt.
Vrilkomna!

studiebesök.

Styreke 2001
Lars-Olof Eklund, Ordförande
tel 96 59 69
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OBS!

Ingemar Goliath, Vice Ordförande
tel 754 30 03

Da;tum för medlemsrnötet i
april är ändrat!

Peter Klingsell, sekreterare
tel754 75 72

Aktivitetskvällen äger rum

Hans Carlheim, kassör
tel 35 46 80

2614

britt Ohlssoil, medl emskontak
tel 35 59 44
Maj
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Medlemsbladet beräknas utkomma med ffra
ru.rmmer per år och ingår i ftireningens
medlemskap.

Catrine Norberg, biblioteklskåp
tel 75 4 24 74

Manus och skrivelser skickas till
Marika Lundgren, Jaklstigen 1, bv
192 58 SOLLENTLTNA.
E-po st . rnarika. lun,d gre-n@zgQ.tel enqfdia - se

EUa Mauritzell
tel 623 16 95
rnedtrern i ,So/lentun{r Släktforslrare
genoffi att stitta in årsavgrrtun, sorn under 200 I

Du blir

cir 125 kn fö, extrs "familjemedlem 50 kr, på

vårt postgirokonfa 71 21 4Aå. Glom inte att
uppge ftGmn, adre,ss oclr telefonnutnftrer.
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OM &n-tecknst:

Marika Lundgren, medlemsregister
tel 35 47 57

Orn du flyttar, anmål din nya adress
Marika Lundgren.

i

till

Redaktionskommitt€:
Lars-Olof Eklund, 96 59 69,
Lars Hanssoil, 591 159 3 l ,
Marika Lundgren, 35 47 57,
Peter Klingsell, 754 75 72,
Ann-Mari Östberg.
Manusstopp: 10 april 2001
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Sundom strax utanfor Vasa. Hennes namn är Ulla
Höglund och vi är ungeftir lika gamla. Hennes
farmors farfar är samma person som min farfars
farfar med namnet Matts Mattsson Hortans. Med

Min
farfar, som bodde i sarnma hus som jag når jag
var liten, sa aldrig någonting om honom. Och
sorn barn frågade jag givetvis ingenting. Vid
mina första trevande slaktforskningsförsök i

lIllas hjälp har jag fätt ändra den ursprungliga
slaktutredningen något och jag har fätt många

IYYTTA1Y AV ATT VARA MND
SOLLEI{TUNA SLÄKTFORSKARE

OM

Jag har aldrig vetat något om min farfarsfar.

början av 50-talet fick jag veta hans namn, hans
fodelsedatum och att han kom från Finland.
Ingenting mer.

När jag

i

slutet av 70-talet intensifienade

släktforskningen så kom morrnors släkt att stå i
ftirgrunden. Farfbrsfbr fick vila i friC. Sedan fick
alla vila i frid tills pensionså$dern tog vid ftir tre
år sedan. Men farfarsfar stod inte hrlgst på
prioriteringslistan - aff åka till Helsingfors och
forska forefoll mig ganska jobbigt.
jag och maken Gunnar med i Sollentwna
Släktforskare. I december 1999 vid det sista
mötet for året korn vi att sitta tillsammans med
några vi inte kände. Vi samtalade lite och
forhorde oss om varandras forskningsresultag" En
man vid bordet sa att han forskade i Österbotten"
Jagfrågade honorn då om hur man bar sig åt for
att hitta sina finska anfiider och nämnde mina
bekymmer rned farfarsfar. "Vad hette han i
efternamfi ", undrade min bords-gramnfi.
"Hortans", sajag. "Jo, men det låter som det kan
vara i Osterbotten", fick jag till svar. "Jag kan
skriva till en bekant i närheten av Vasa bara du
skriver ner allt du vet om honom".
Så gick

Inte forrän

i febru ari, alltså for ungefiir ett år

sedan, korn jag mig fcir att skriva ner de fätaliga

faktå jag hade och skicka till Pär-Erik Levlin,
sorn alltså var min hjålpsarnrne bordsgranne vid
decemberrnötet i Tintornara-salen. Sedan
glornde jag nästan bort det hela. I slutet av mars
korn ett tjockt kuvert från Finland. Jag öppnar
det - och dar ligger en hel slåktutredning på rnin
farfarsfar ända ned till 1500-talet på wå grenar!
Då blir man skakis, jag var tvungen att sätta mig.
Alla turerna i den fortsatta historien skall jag inte
trötta er nled, rnen med hjälp av olika personer
har jag nu kontakt med en sentida slåkting i

nya uppgifter. I augusti reser jag och Gunnar till
Sundom for att trätra henne och forhoppningsvis

några andra sentida slaktingar och samtidigt få
se min farfarsfars slähgård.

I alla de papper som ulla har skickat mig visar
det sig också att Pär-Erik Levlin och jag har en
släktanknytning - oul än ganska avlågsen. En
kusin ti[[ horaom är grft med en av mina sl*lktingar
på låns$ håll.

Så lqan det gå $rxl 'man går med i SmtrXentuna
Släktfbrstr<are! Htt stnrt taak fclr att fclreningen
finns och tnck Fän-Erik.
Berit Jeppss*re

ffiJ; ;;;-#;#;,;;
mktober 200CI:

Harriet Wisbonl
Eva }rlyberg
tso Rigmlius

Weine V/einesjö

Birgitta Ejderfiall
Holger Jansson
OIle Vävare
Henrik Wiren
Siv Carlsson

Välkonnna!

;;."

MEDLEMSMÖTET 28 NOVEMBER

IIYTERJYET

"Jag ska ha lite information med mig när jag
kommer till Sollentuna,"säger Mauri till mig en
dag början av november när jag är på
Riksarkivet i Arninge. "Tycker du att det råcker
om jag kopierar upp 30 st. ?" "Jo, då. Det brukar
vara ungefiir så många som kommer", svararjag

Här kommer ytterligare några tips på intressanta
hemsidor!

i

Egna tips kan skickas på epost:
rn ari ka. I undgren@ zeta.te I enordi

a. s e.

Förbundsordförandens egna

åsikter

i förbiånen.

Ted
Rosvall har sammanstiillt en egen sida med sina

Ha! Ha! Björn och Nisse fick bära fram extra
bord och stolar. Catrine och Maj-Britt undrade
om kaffet skulle räcka. Och Mauri, Lars-Olof
och jag stod och stirrade på den invällande
publiken ftir vilken de 30 st. informationspaketen
inte skulle räcka.

helt privata åsikler:
http : //www, geocities.

Uppslutningen var minst sagt stor kvallen den
28 november 2000 når över 50 personer
satte sig till råtta för att lyssna på Mauri Vålimåki
från Forskarservice på Riksarkivet i Arninge.
Vad finns egentligen på Arninge? Kan jag inte
jag söka samma information på Riksarkivet i

Marieberg?

(Nej) Inte behöver jag söka i

husförhörslangder när SCB har sammanställt
information? (Jo) Hur går det till att anvånda
mikrokort? Finns dår restaurang i niirheten? (Ja)
Alla frågor besvarades.
Det praktiska som är så nödvändigt att veta: om
garderoben, låsbara skåp, bussen som stannar
inom gangavstånd, parkering, forskarcafeteria,
mm. Och om vad och hur man hittar på
Riksarkivet: från domböcker till personella

beråttelser, från invandringens källor till
namnårenden, från jordeböcker till SCB:s
folkbokftiring.

co m/ted ro sva

ll/

Digitala historiska kartor
- Citerat direkt från hemsidan:
"Det övergripande målet är att gora historiska
kartor tillgåingliga och användbara for allmänhet,
yrkesverksamma planerare och foretag som vill

foradla informationen. Projektet omfattar de
centralt producerade kartserierna från mitten av
1800-talet och f,ramåt i Sverige samt ett urval från
skiftesmaterialet i deltagande områder/lander.
Projehet ska ta fram specifikationer och metoder
for di gitali seriilg, geokodning och
ti llhandahål lande
vla
lnternet.

Användargränssnitt och katalogsystem ska
utvecklas och anpassas till användarnas behov.
Dessutom ska rutiner ftir beställning, betalning
samt hantering av copyrightfrågor finnas."
http :/ lwww.dhm.lm.se/sve/index sv. htm

Forskningsarkivet vid [Jmeå [Jniversitetsbibliotek- Massor med lankar till arkiv och andra
informationskällor:
h ttp : //www. foa rll u m u. s e/la n ka r. htm

ralhit

Besöksadress

Arninge: Mätslingan 17 i

Täby.
Tel 08/630 15 00.
Öppettider: Mån 9-19, tis-fre 9-16, lör 9-13.30

Dorothy Glantz
4
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För att återupprepa den väsentligaste: www.ra.se/

Mauri Vålimäki framhöU som mycket viktigt:
fråga personalen om hjälp!! Kunnig personal
finns alltid till hands och trjälper mer ån gårna
till.

T
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I hyllan på biblioteket finns numera en finsk
slaktforskartidning ftir den som år intresserad.
SUKUVIESTI är nailrnet på tidningen.

I0.ÅR.SJUBILEUM OCH ÅRSMOTE

Tisdagen den 31 januari 2001 firade Sollentuna
S låktforskare
lO-årsj ubi
i
Arnorinasalen. Inte mindre än 45 medlelnmar
deltog i kvällens program. Sårskilt inbjuden var
föreningens forste ordf(irande, Rolf Bro lin, som
idae flytat hem till Vårmland.

sitt

leum

Sedan buffdn avryutits samlades alla åter i
Amorinasalen for att fä hOra om Sollentuna
Släktforskare. Rolf Brodin presenterade hur
foreningen bildades i mars 1991. Redan under
hösten 1990 hölls en kurs i slaktforskning med
Rolf som ledare. Diskussion ftirdes redan då orn
det fanns intresse att bilda en släktforskarforening

i Sollentuna.
Av närvarolistan vid dagens jubileurnsmöte

Kvällen inleddes med årsrnöte under ledning av
tidigare ordföranden IJlf Storm. lJnder hans
ledning genomfOrdes årsmötet mycket snabbt
och konekt. Efter formalia rned utlysning av
möte, val av funktionårer for mötet samt
upplasning av verksarnhetsberättelsen och
revi s ionsberåitte I sen fores

I

o

gs ansvarsftihet

frarngick att flera hade varit rned från starten,
som t ex Sonja Hedman, som var foreningens
förste sekreterare. Sedam påpknde Rolfatt under
hans tid i stockholnnsornrådet hade knntaklen
med Genealogiska f$rsffiirngem varit on viktig
kalla att använda ur slålcrforsknimgssympunh.

ftir

styrelsen for det gångna året.

Efter detta vidtog val av styrelseledamöter.
Genom ordforande Lars Eklöfs avgång nyvaldes
Lars-Olof Eklund på två år. Ornval av
ledamöterna Catrine Norberg ErJa Mauritzell,
Hans carlheim och Maj-Britt ohlsson på två år
skedde. Dessutom giordes fyllnadsval av
Ingemar Goliath på 1 år.

Årsmotet hade två motioner att behandla. Den
forsta behandlade årsmötets fOrlaggning i tid.
Förslaget var mars månad. Den andra
behandlade val av ordforande på endast ett år
istiillet for två. Bådå motionernabiftills. Ett extra
årsrnöte skall hållas den 8 mars 2001.

Rolf avslutade sitt feireaflnmg ffitnd at{ ge alla
tillfrlle till frågor. Efter frågestrandesl im.bjsds till
kaffe/testund. Därefter avsfiwtäd,$s kv*lffien av
ordforanden som tackade Ronf fa!,r m.tt Laan tagit
sig tid att komma ocF,r S& tr S*ånsjubileet en
historisk bakgrund. Blornmnn ffi'v,srlåmrnades. TilI
slut avtackades flera välffirtjäffi*e psr$oner for

arbetet inom föreningen ftir ntt gora t0årsfirandet till en minnesv sd kwn[å["
Lars-OIof Eklund

Efter avslutat årsmöte överlärnnades

p

en
blornsterbukett till Lars Eklöfrned tack ftir utfort

arbete. En varrn applåd

t

underströk

afiackningen.

Efter årsrnötet, som tog ca 2A minuter åts en
vålsrnakande jubileumsbuffö. Alla pratade,
glammade och syntes må bra. Den nye
styrelseledamoten Ingemar Goliath tog till orda
och låmnade information om foreningen G, i
vilken herr von Gertten är ordförande. Syftet
med denna nya ftirening år att ha direhkontakt
med tyska Pommern och bl a anknytningen till
Dalarna i Sverige. Ett besök i Pommern skall
gciras, bl a av Ingemar Goliath, som lovade aff
återkomma i ärendet.

{
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SKOGSFINNARNA

I slutet av 1500-talet började skogsbonder från
östliga Finland att bosåtta sig i Sveriges
storskogar. lnvandringen fortsatte genom nära
ffrtio år. På så vis tillkom bygder med nåistan

bara finsk befolkning, fråmst

i Vårmland,

Dalarna och Hälsingland. Människorna ftirblev
finska till språk och livsföring genom mer än
trehundra år på en del håll - fast de bodde mitt i
Sverige. Ä,nda in i vår tid har levt människor i
våra finnskogar som endast talat finska, trots att
de generationer tillbaka bott i Sverige.

Var och en som begärde fick ta upp gård på
allmänningsskogarna. Nybyggaren fick vara
skafiefri de sex ftirsta åren från det hans nybygge
hade utmårkts av myndigheterna. Det lockade
finnarna som varit svedjebönder. Borta i
östfinland var skogarna på många håll ödelagda
genom svedjandet. Nu fick människorna där
mcijlighet att åter bruka jord och överallt i
mellansveriges enorma storskogar började
svedjebönder bosätta sig.

Invandrama drog sig miltals in i ödemarken för
att fil kring sig så mycket orörd jord som möj ligt.

Helst någon jåmn lättsvedjad ås som inte var
utsatt ftir frost samt i nåirheten av gott fiskevatten

skörd rnen endast ett år. Därefter såddes på nytt
fall. Rågen skordades med skäror, som var det
enda skörderedskap som gick att använda på
svedjefallen.

Den mesta skogen lät bonden brinna, men han
tog vara på lagom timmer till bygge av pörte,
ria, lagård och bastu. Han tog även undan

jättestammar som holkades ur for att så
småningorn bli stockbåtaq väldiga sädesbingar,
bahråg och kubbstolar. Han tog också vara på
ungstammar som klövs till takfiickning, likaså
nävern.

Finnarna var mästare i att fläta nyttosaker av
näver. Utom ryggsäckar och skor flatade man
bunkar och flaskor, som var så tlita att de höll
vatten så länge de var fuktiga. Korgar, dosoq
näverlurar och rep var av näver.

De allmänt kanda näverskorna var inte

\

1-

så

hållbara. Man räknade avstånd i näverskomil på

finnskogen, det vill säga, man nötte ut ett par
sådana skor på någon mils vandring i svår
terräng. Men så lar man ha kunnat flata ihop ett
par nya näverskor på en kvarts timme om man
var snabb"
Skogsfinnarna levde mycket isolerat. De hade
bosatt sig i de stora skogarna och uppe på
höjderna, medan svenskarna bodde tått och nära
ihop i dalgångarna. Aven deras hus skilde sig
från de svenska bondernas.

ju
Det första året höggs skog ned på så stort område
som nybyggaren tåinkte beså. Han fick dårefter
söka sig ned till bebodda trakter ftir att söka sin
utkomst på nagot bruk eller i någon etablerad
finngård. Först nåsta år återvände han till sina
ägor och började då ftilla ny skog som skulle
ligga och torka till året därpå. Därefter vidtog
brånningen av fiolfuets hygge.

Det var ett mycket hårt och mödosamt arbete.
Bonden fick noga passa svedjan, ftir elden kunde
i veckor ligga och glöda i myrstackar och murkna
stubbar. En vanlig akerbonde skulle aldrig våintat
sig skörd i en sådan oländig mark. Men
svedjebonden visste bättre. Askan gav god
gromån ftir rågen och svedjefallens rovor blev
stora, ljusa frukter, som såldes på marknader
långt nere i Bergslagen. Med mycket enkla
redskapreddes jorden. Därefter såddes rågen för
hand mycket glest. Svedjefallets råg gav god
6
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kunde koppa och rena blod.
Det finska portet byggdes av grovt knutattimmer
likt en stor lada utan innertak eller vind, med en
dörr direkt ut. Ugnen var murad av lera och
kullersten. Den var ofta så stor att bäddar fanns
langs långsidorna där husbondfolket sov. Barn
och åldringar sov ofta ovanpå ugnsvalvet, soln
var den varmaste platsen. Ugnen saknade
rokgång och skorsteil, så röken trängde sig ut i

springor och sökte sig upp mot en öppning i
takåsen. Finnmarksfolket ansåg att deras
rökstugor var långt varmare ån de svenska
böndernas hus.

f
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Inredningen i stugan var enkel. Golvet bestod
av stampad jord eller kluvna stockar med de
jamnhuggna sidorna lagda uppåt. Möblerna
bestod ofta bara av ett stort timrat bord och ett
par bänkar, eil urholkad kubbstol åt husfadern,
en kista for kläder och en kärlhylla på väggen,
Belysningen bestod av tunna tjärvedsstickor och

den öppna elden. Man satt i de långa
vinterkvållama i eldskenet och slöjdade, spann

och våvde. Man beråttade nyheter och gamla
sägner och minnen, och man sjöng. Sång och
musik var mycket viktig for finnmarksfolket,
speciellt en sorts visor, nrnorna. Karelen var
runosångens hemland. Mycket av nmorna är
forkristet stoff, mycket bygger på ryska
folkvisemotiv, vikingafarder el ler andra
hi stori ska ti I ldragel ser, brö I lops sånger, men även

besvårjelser"

Skogsfolket var mycket vidskepligf och trodde
på övernaturliga ting. Denna tro levde kvar i
många hundra år. Över åska och regn rådde
tIkko, himlens gamling. Han rådde också över
smideskonst och eld. Det var därför naturligt att
offra till honom innan elden slapptes los på
svedjefallet. Man offrade salt och bockblod i
svedans mark. Men detvar också vildigt att rnan
anropade lJkko med de rätta nrnosångerna.
Finnfolkets runokunniga gamlingar troddes om

en helt övernaturlig makt. Finnmarkens
trollkarlar formådde inte bara kalla fram
villebråd åt sig sjalva, de kunde också driva bort

vilddjur. De kunde bota och lindra slukdornar
rned sina trollrunor, de var örtkurrniga och de

Trots att detta var i en tid med häxprocesser och
att häxbålen brann i tätorterna, så fick dessa
trollkarlar och -gummor ostörda syssla med sin
verksamhet på skogen. Skogsfolket litade på
deras kunnighet och behovde dem. Läkare var
ju ouppnåeligt for dessa avsidesboende.

När skogsfolket ville fara till kyrkan kunde det
vara nog så besvärliE. Resan kanske tog ett par
dagar till socknens kyrka, och väl framme kunde
de inte tillgodogora sig pråstens ord, då de inte
förstod språket. På den tiden var det böter eller
skamstraff orn inte minst en medlem från vart
hushåll kom till kyrkan var vecka. Detta var
nödvåindiE och enda sättet att fä myndighetenun
kungörelser ut till foket,

Eftersoln finnmarksborna inte forstod språket
utfårdade kyrkan och kronan gång efter annan
pabud att finnarna skulle lara sig svenska, men
allt forblev vid det gamla - på sina håll ända in
på 1900-talet. Ibland forekom finsktalande
präster som predikade i finnbygderna och det
sägs att i slutet av 1780-talet sjongs allmänt på
finska i de våirmlåindska kyrkoma,
I mitten av 1600-talet ftirbjöds svedjebråinningen,

då skogen behovdes till det expanderande
bergsbruket. Men förbudet kringgicks och
svedjebruk har frirekommit ända in på 1900-talet
i Värmlands finnrnarker.
Sonja Hedman

Föreningspost

Sollentuna
8 Sollentuna
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Information om föreningen - Kalendarium
Om nyttan av att vara med i Sollentuna SHktforskare - nya medlemmar
Rapport från medlemsmötet i november' Internettips
Årsmötet och l0-årsjubileet
Skogsfinnar

TORSKARFÖNTECKF{ING

NYHET - AKTTWTETSI(VÄIT

Våra uppgifter oln

Sorn ni kan se i kalendariet planerar vi att ha
en aktivitetskvall i april. Vad är det då detta
for något nytt?

medlemmarnas
forskarområden börjar bli lite gamla så det är
darfOr dags att samla ihop ny information!
Eftersonn ftirhallandena kan foråndras snabbt
skulle vi nu vilja ha helt nya fräscha uppgifter
om er forshring.
Skriv och skicka perpost elleremail till Marika
LundgferU eller lämna det till någon i styrelsen
vid ett medlemsmöte.

Har ni många gånger undrat över något i
slaktforskningssammanhang och önskat er
hjälp från någon som vet mer om det? Nu har
ni chansen! Beväpna er med alla frågor ni kan

komrna på, anekdoter om något i ert
slaktforskarliv eller tips om hur ni lOst en
speciellt knepig fråga. Tillsammans kan vi

De uppgifter vi år intresserade av är:

utfora stordåd!

Nsmn, sdress och telefonnummer

Ingen fråga är ftir liten eller ftir stor! Alla är vi
barn bcirjan och ett tidigt skede av
forskningen kan ganska enkla saker stiilla till
mycket problem, av den enkla anledningen att
man inte vet hur man ska gå tillväga" Men kom
med din fråga på aktivitetskvållen! Många i
fdreningen har stor erfarenhet och såkerligen

(fullstilndiga uppgifter så att vi kan kontrollera
medlemsregistet sarnti digt ! )
Eventuell epost-ad ress.
Områden du forskar i med gård/by, socken/
stad, lan och tidsperiod.
Släkter du forskar i med slåiktnarnn, sockerr/
ståd" lan och tidsperiod.
Eventuell specialforrkning ( tex uppråttande
av registeE såirskilda yrkesgrupper o dyl)

till hjålp i din forskning,
progranr
du använder dig av
vilket
ange

Om du anvåinder dator

(genom aff vi tar med detta kan Inan lått hitta
någon sorn anvålnder s€trnrna program sorn m&n
sjalv om man får problem!).

I

i

i

kan ni vara de av oss som är "nybörjare"
be\iålpliga!

Ta med dina frågor, ett riktigt knepigt
handstilsproblem eller nägot liknande I
Sjålvklart kan vi också agna oss åt lite anbyte,
så glcim foralldel inte att ta med ditt material.
Det är vi tillsarnmans som gör kvällen till en
succd, så ta chansen att vara rned om en riktigt
roli g s läktforskarkväll !

